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Woord vooraf
Het derde Jaarboek Monumentenzorg ligt thans voor u. De Rijksdienst presenteert
zich ermee als het kennisinstituut dat zij reeds is en in de toekomst in nog sterker
mate zal worden. Over de Rijksdienst als kennisinstituut straks meer. Eerst het
jaarboek zelf.
Laat ons beginnen met de bijdrage van R. Meischke en K. Ottenheym. Zij
beschrijven de geschiedenis van de bouw van het speelhuis van het kasteel
Honselaarsdijk welk speelhuis als laatste restant van dit kasteelcomplex - ten dele is bewaard gebleven en gerestaureerd is. In het fraaie betoog wordt aangetoond hoe
dit speelhuis de overgang van maniërisme naar klassicisme markeert.
Het klassicisme fascineert ook andere auteurs. Niet voor niets beschrijven T.J.
Boersma en C.P. Krabbe de denkbeelden van de negentiende-eeuwse zakenman
Büchler: Daniël David Büchler, voorzitter van de Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst (1842), was behalve een maatschappelijk invloedrijk bevorderaar en
beoefenaar van de architectuurgeschiedenis een warm voorstander van het klassicisme,
in die zin dat hij een nieuw, op de Griekse bouwkunst geënt klassicisme wenste.
Klassicisme is ook een thema in het opstel van R. Stenvert die op een zeer exacte
wijze de architectuurgeschiedenis beoefent, namelijk met behulp van de computer.
Stenvert vergeleek al tellend en metend een serie voorschriften voor de bouw van
poortjes in de ordeboeken die op Vitruvius teruggaan met nog bestaande klassieke
poortjes waarvan hij de maten opnam; op deze wijze kon hij vaststellen welk ordeboek
voor de bouw van welk poortje werd gebruikt.
Motieven uit de klassieke cultuur vinden wij ook terug in de allegorische
voorstellingen welke in het midden van de zeventiende eeuw het historiestuk begonnen
te vervangen. J.P. Bedaux, A. Groot en A. Hagen beschrijven de beeldhouwwerken
en schilderingen in het stadhuis van Enkhuizen: de inspiratie door de klassieken is
hier onmiskenbaar aanwezig.
De klassieke oudheid tenslotte is langs een omweg ook aanwezig in het artikel
over Kempische gotiek van H. Strijbos, die aannemelijk maakt dat in een serie
Zuidnederlandse kerktorens steen is verwerkt welke afkomstig is van Romeinse
bouwwerken.
De klassieken keren langs een andere omweg ook terug in het stuk van D.J. de Vries,
medewerker van de Rijksdienst, die de bouw van de lantaarn op de Peperbus in
Zwolle beschrijft. Een van de bouwmeesters maakte een ontwerp dat
renaissancetrekken vertoonden. De Vries' bijdrage laat zich lezen als een spannend
verhaal: waarom werd bouwmeester Willem van Noort vervangen en wat had dat te
maken met de macht van Karel V; waarom verdween vervolgens Simon Penet en
voltooide Jacob van Collen het bouwwerk? En waarom kon het renaissance-achtige
ontwerp uiteindelijk geen genade vinden in de ogen der kerkmeesters?
En dan is er het artikel van Tjalling Visser, eveneens medewerker van de Rijksdienst:
Visser schetst de veranderende taak van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Die verandering voltrekt zich op verschillende fronten. Enerzijds neemt de regulerende
taak van de Rijksdienst af: de uitvoering van de Monumentenwet gebeurt sinds 1989
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meer en meer op lokaal en provinciaal in plaats van op rijksniveau. De administratieve
taak van de Rijksdienst is daardoor voor een deel weggevallen. Er zijn andere taken
voor in de plaats gekomen. De belangrijkste willen wij hier kort noemen: de
Rijksdienst legt zich meer en meer toe op de zorg voor de continuering van de
historische factor in de bebouwde omgeving en het landschap. Met andere woorden:
de dienst zet zich aktief in voor een ruimtelijke ordening waarin de nu nog zichtbare
sporen van het verleden niet door nieuwe ontwikkelingen van stad en land worden
uitgewist. Daarnaast stelt de Rijksdienst zich meer en meer op als kennisinstituut:
daartoe wordt een geautomatiseerde kennisen informatiebank voor de
monumentenzorg
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ontwikkeld waarin alle relevante kennis op dit terrein wordt ondergebracht en welke
bank toegankelijk is voor eenieder die zijn kennis over het Nederlandse
monumentenbezit en -beleid wil uitbreiden.
Bezit en beleid komen samen in het stuk van Tjalling Visser die, anders dan de al
genoemde auteurs, niet een object, maar de desiderata van beleid beschrijft aan de
hand van concrete probleemgevallen: wat bijvoorbeeld moet Veenhuizen aan met
zijn negentiende eeuwse complex dat achtereenvolgens weeshuis, arbeidskolonie en
penitentiare inrichting was? Herbestemming is noodzaak, maar herbestemming van
een dergelijk grootschalig complex vraagt ook om een geordende gedachtengang
over de bestemming van de gronden. Behoud van het complex Veenhuizen in de
brede zin van het woord en een plan voor een economische gezonde bestemming
moeten zich hier naar elkaar voegen.
Vergelijkbaar met de wijze waarop over Veenhuizen wordt geschreven, is de opzet
van het ook door Visser behandelde rapport van de Rijksdienst over de stad Utrecht
waar de komst van de sneltram vraagt om een bezinning op het monumentale karakter
van het Utrechtse straatbeeld.
Ieder probleem is anders, en geen twee projecten op het terrein van restauratie,
renovatie en ruimtelijke ordening zijn identiek. Toch sluit de bijdrage van Dirk
Baalman in dit jaarboek aan bij de vorm van monumentenzorg die vraagt om
stedebouwkundig inzicht alswel om objectgericht ingrijpen.
Baalman beschrijft het tuindorp 't Lansink in Hengelo. Dit fraaie tuindorp is een
schoolvoorbeeld van de idealistische bouwstijl uit het tijdperk van de industrialisatie
waarin bezielde ondernemers voor hun personeel tuindorpen stichtten. 't Lansink in
Hengelo is landschappelijk fraai gesitueerd en kent een bijzondere architectuur; er
is echter in vele opzichten sprake van achterstallig onderhoud, en vele door
particulieren aangebrachte vernieuwingen blijken niet altijd goed aan te sluiten bij
het oorspronkelijke ontwerp. Bewoners, eigenaren en het gemeentebestuur zijn er
echter van overtuigd dat een bezinning op de toekomst nodig is. Die bezinning vindt
ook plaats en zal naar alle waarschijnlijkheid uitmonden in een nieuw
bestemmingsplan.
Het bovenstaande laat zien dat monumentenzorg meer dan een aspect kent: er is het
juridische-administratieve aspect, het aspect van beleid en bestuur, het aspect van
informatie- en kennisvergaring en tenslotte het aspect van de zorg voor
cultuurhistorisch waardevolle elementen in onze leefomgeving. De redactie hoopt
dat dit Jaarboek wederom een reflectie vormt van deze uiteenlopende aspecten van
monumentenzorg.
De redactie
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Tjalling Visser
Cultuurhistorische waarden en ruimtelijke kwaliteit
‘Het is een feit dat geen enkele cultuur de schok van de moderne
beschaving kan doorstaan en absorberen. De paradox luidt aldus: hoe
modern te worden en terug te keren naar de bronnen; hoe een oude,
sluimerende beschaving tot leven te wekken en deel te hebben aan de
universele civilisatie....’
Uit: Paul Ricoeur, Universal civilization and national cultures, 1961
Het beleid zoals de Rijksdienst voor de Monumentenzorg dat voorstaat
gaat de laatste jaren steeds meer uit van een brede en integrale vorm van
zorg.
Een brede monumentenzorg wil zeggen dat deze zich verder uitstrekt dan
het gebouw in zijn omgeving, integraal betekent dat beslissingen over
cultuurhistorische waarden genomen worden binnen de context van
ruimtelijke processen.
Daarbij is in de actuele monumentenzorg een verschuiving merkbaar van
een gerichtheid op de instandhouding van een historisch beeld naar het
inspelen op structuurkenmerken en de intrinsieke of verborgen waarden
van de omgeving.1.
Om de brede monumentenzorg te kunnen effectueren is het voorwaarde dat er een
zekere vaardigheid wordt ontwikkeld om de problematiek scherp te stellen en dat er
tijdig stappen worden ondernomen om de ruimtelijke processen te kunnen
beïnvloeden.
In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de problematiek van de historische
waardestelling, de integratie van oud en nieuw en de rol van de monumentenzorg
daarin.
In de nota Investeren in Cultuur schrijft de Minister van WVC dat zij wil
bevorderen dat een effectief instrumentarium wordt ontwikkeld om de
cultuurhistorische factor in het ruimtelijke ontwikkelingsproces te kunnen inbrengen.2.
De noodzaak om adequate analyses van de omgeving te maken wordt dus op het
hoogste beleidsniveau onderkend. Analyses die volgens een bepaalde systematiek
waarden, die uit cultuurhistorisch of historisch-ruimtelijk oogpunt van belang zijn,
boven tafel brengen. Het doel hiervan is om het ‘cultuur-historisch argument’ in
ruimtelijke processen te ontwikkelen.
Een probleem is dat het hier gaat om een scala van ‘waarden’ die impliciet in de
omgeving (stad, dorp of landelijk gebied) of de ontwikkelingsgeschiedenis daarvan
verborgen zitten en die vaak complex met overige ruimtelijke en functionele relevantia
zijn verstrengeld.
Dit betekent niet alleen dat het ontwikkelen van een speciaal analytisch oog
hiervoor gewenst is, maar dat methoden moeten worden ontwikkeld om de
hierbedoelde waardestelling te systematiseren.
Belangrijk in dit verband is dat de analyse een dusdanige vorm krijgt dat deze in
het planproces kan worden ingevoerd.
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Van instandhouding naar begeleiding
Ontwikkelingen in de hedendaagse stad, het dorp en in het landelijk gebied dwingen
tot verlegging van de aandacht van een (statische) instandhoudingsgedachte van
gebouwen en structuren naar een continue, kwalitatieve begeleiding van de
voortdurende veranderingen in het ruimtelijk milieu. Met de begrippen
instandhouding, bescherming en zorg in de traditionele zin van het woord kan men
hierbij niet goed meer uit de voeten. Een reden waarom de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg (RDMZ) zich inspant aan deze begrippen
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een nieuwe inhoud te geven. In feite gaat het om een integrale planvorming waarbij
de cultuurhistorische component, naast de planologische, stedebouwkundige,
landschappelijke en architectonische component in het planproces wordt betrokken.
In dat verband is het van belang niet alleen de aan de oppervlakte liggende, maar
vooral ook de onderliggende aspecten van de historische component expliciet te
maken.
In dit artikel zal niet een uitgekristalliseerde methodiek worden aangereikt om de
impliciete of verborgen waarden boven tafel te krijgen, noch - en daar ligt uiteindelijk
de crux - hoe daar mee om te gaan. De kennis hierover moet immers nog worden
ontwikkeld. Vooruitlopend hierop zal een aantal aspecten worden beschreven en in
verband worden gebracht met ontwikkelingen waar de RDMZ momenteel bij
betrokken is.

Historische continuïteit
Het onderzoek naar de ontwikkeling van de stad en de samenstellende delen is een
middel om de structuur beter te leren begrijpen. Dit begrip is nodig om in het
ontwikkelingsproces van de stad een zinnig verband te kunnen leggen tussen verleden
en toekomst. De analyse vormt dus geen doel op zich maar heeft betekenis in haar
bijdrage tot de ontwikkeling van historische continuïteit.
Historische continuiteit is een begrip dat op verschillende manieren kan worden
uitgelegd.
In bepaalde kringen wordt het als argument gehanteerd om het oude in stand te
houden en met ‘aangepaste middelen’ het bestaande beeld te bestendigen. Soms
wordt zelfs gepoogd het beeld uit een vorige periode terug te halen. De hechting aan
het verleden is hierin bepalend. Afsluiting van op de toekomst gerichte processen is
mischien niet zozeer het doel maar wel een typisch gevolg van deze benaderingswijze.
Historische continuiteit zoals in dit artikel bedoeld, sluit behoud van oude gebouwen
en structuren niet uit, integendeel juist, maar wil beslissingen tot behoud (en vooral
ook wijzen van behoud) afwegen in een breder kader.
Met andere woorden: naast het rekening houden met de karakteristiek is ook de
potentie (lees: toekomstwaarde) van een gebied of gebouw van belang.
Voorgestaan wordt een ontwikkeling waarbij behoud zich orienteert op het nieuwe
en het hedendaags ontwerp zich laat inspireren door het verleden.
De geschiedenis van een gebouw of omgeving heeft veelal diepere wortels dan
men aan de verschijningsvorm kan aflezen.
Als we daarmee rekening houden, hoeven we niet alleen te streven naar de
handhaving van het (aan de oppervlakte liggende) beeld, maar kan ook gezocht
worden naar een structurele en meer impliciete samenhang tussen verleden en
toekomst, met uitdrukkingsmiddelen van het heden.
Het verschil tussen beide genoemde opvattingen over historische continuiteit ligt
dus in het verschil tussen handhaving van het beeld en het inspelen op de essentie
van de aan de omgeving ten grondslag liggende kenmerken. Duidelijk zal zijn dat
in de tweede opvatting gelegenheid wordt geboden de ruimte (en de zich daarin
bevindende gebouwen) ook in functionele zin aan nieuwe behoeften te kunnen laten
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voldoen, met uiteraard weer consequenties voor het beeld, dat in deze opvatting per
definitie niet vastligt.
De visie op de fysieke omgeving die hieraan ten grondslag ligt is dat deze geen
statisch, maar een voortdurend aan veranderingen onderhevig geheel is waaraan zij
juist haar boeiende identiteit ontleent. Dit is geen vrijbrief voor veranderingen omwille
van de verandering zoals uit actuele ruimtelijke plannen soms blijkt. De kunst is
evenwel de veranderingsprocessen zo te sturen dat aanwezige kwaliteit behouden
blijft en dat nieuwe kwaliteit wordt toegevoegd.
‘Bij de aanpak van de stadsontwikkeling kan het besef van historiciteit operationeel
worden gemaakt wanneer de erfenis niet wordt beschouwd als een te conserveren
materie, maar als het vitale bewijs van de vaak ingrijpende transformaties die in het
verleden hebben plaatsgevonden en waaraan weer nieuwe transformaties zullen
worden toegevoegd. Het lijkt wellicht een tegenspraak, maar het zorgvuldig omgaan
met de stad als monument impliceert het denken over de aantastbaarheid van dat
monument’, aldus Rein Geurtsen in zijn gedachtenprikkelende voordracht op de
NCM-studiedag ‘Kwaliteit en vitaliteit van de oude kern’.3.
Een geheel eigen opvatting over historische continuiteit heeft architect Josef Paul
Kleihues die niet streeft naar harmonie maar naar een dialectiek tussen oud en nieuw,
waarin hij de contradictie niet schuwt. Dat zijn kritische reconstructie van de stad
een dialoog zoekt tussen de traditie en het moderne, niet in de zin van een breuk,
maar in de zin van een zichtbaar blijvende ontwikkeling, komt onder andere tot
uitdrukking in zijn voorstellen voor de Verbindingskanaalzone in Groningen.4. Met
de ‘Shopping Arena’ die hij op de gedempte Westerhaven voorstelt wil Kleihues de
plek niet alleen een nieuwe identiteit, maar de omringende bebouwing tevens nieuwe
impulsen geven.
Toegegeven, de ingreep van Kleihues is nogal radicaal,
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1a Groningen, Shopping Arena, ontw. J.P. Kleihues, 1987.

1b Idem, maquettefoto.

toch zet hij met het voorgestelde gebouw een duidelijk karakter neer, maakt gebruik
van een open plek in de stad die is ontstaan door demping van een haven (er wordt
niet gesloopt) en refereert aan een gebouwtype dat ook elders in de stad is te vinden,
in casu de 19de-eeuwse Korenbeurs.
In Berlijn kreeg Kleihues in de jaren tachtig in het kader van de Internationale
Bauausstellung (IBA

2a Berlijn, Südliche Friedrichstadt, omstreeks 1925.

2b Berlijn, Südliche Friedrichstadt, na het bombardement.
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1984/87) de gelegenheid zijn ideeën omtrent de Kritische Rekonstruktion van de
stad voor een groter geheel uit te werken, hetgeen resulteerde in een stadsontwerp
voor het 17de-eeuwse stadsdeel Südliche Friedrichstadt dat onder zijn leiding tot
stand kwam.5.
In het in WO II grotendeels verwoeste en vervolgens in de naoorlogse periode
door willekeur geteisterde stadsdeel werden de historische sporen van de
oorspronkelijke barokstad als uitgangspunt genomen voor de verdere ruimtelijke
planontwikkeling. Wat plaatsvond was niet een letterlijke reconstructie van de oude
stad maar een ruimtelijk proces van bouwen (en breken) aan de hand van de
structuurlijnen en de bouwblokkentypologie van de oude stad.
Actueel in Berlijn is momenteel de discussie over de ‘breuk’ van de muurzône. Is
deze zône nu een verwerpelijk litteken dat moet worden weggewerkt, of een historisch
fenomeen dat in de fysionomie van de stad (bijvoorbeeld als parkzône) herkenbaar
moet blijven? Voor de discussie over historische continuïteit en de betekenis daarvan
ligt hier een
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3 Barcelona, Cerda's Ensanche: bestaande toestand (links) en voorstel reconstructie zuidoostelijk
uiteinde van de Diagonal (rechts), 1991.

aardig onderwerp. In ieder geval is na verwijdering van de muur Südliche
Friedrichstadt, dat tijdens de IBA nog een stadsdeel aan de rand was, wederom een
centraal stadsdeel geworden. Dit betekent dat de discussie over de stad Berlijn in
een geheel nieuw daglicht is komen te staan. Hierbij is tevens de mogelijkheid ontstaan
dat historische assen als Unter den Linden en de Friedrichstrasse hun oude centrale
posities weer kunnen innemen.
In Barcelona zijn het Oriol Bohigas en Grupo R geweest die het afbrokkelingsproces
van de 19de-eeuwse Ensanche in positieve zin hebben weten te beïnvloeden. Door
autonome stedelijke processen dreigde het kenmerkende blokkensysteem van
Ildefonso Cerda (1815-1876) langzamerhand af te brokkelen, een proces dat met de
voor Barcelona ‘cultuurvreemde’ invloeden van het CIAM in de jaren vijftig al werd
ingezet. Het is met name aan de historische studies van Bohigas te danken dat bij
een breder publiek begrip voor de kwaliteit van het werk van Cerda is gewekt en dat
de culturele en stedebouwkundige waarde het Cerda-plan als uitgangspunt werd
genomen voor verdere vernieuwing in het 19de-eeuwse Barcelona.
In een bewust uitgezette koers van stedelijk herstel worden blokaantastingen
(opengevallen gaten, afgebrokkelde hoeksituaties e.d.) hersteld, Verder worden
straten met ‘genegeerde rooilijnen’ opnieuw gevormd en wordt de openbare ruimte
op vaak zeer kundige wijze heringericht. Het in wezen universele blokkensysteem
wordt hierbij als ‘ruimtelijke drager’ opgevat in het proces van veranderingen.
Met name het aanpakken van de openbare ruimte wordt in Barcelona als strategie
gezien om de problematische (lees: niet-zelfgenererende) delen van de stad nieuw
leven in te blazen.6.

Besef van cultuurhistorische waarden
Hoewel begrippen als cultuurhistorische waarde, historisch-ruimtelijke waarde,
historische continuïteit en dergelijke voortdurend ter discussie staan wordt het belang
van historische, plaatsgebonden waarden, als component van ruimtelijke kwaliteit,
in feite door een ieder wel onderkend. Toch is het in Nederland nog niet erg
gebruikelijk dat historische waarden op een voor heden en toekomst interessante
wijze in de ruimtelijke plannen een plaats krijgen.
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Het gevolg is dat kansen om begrippen als ruimtelijke kwaliteit, identiteit en
historische continuïteit meer inhoud te geven in de planningspraktijk onvoldoende
worden benut.
Zoals gezegd is er het probleem dat in historisch

4 Barcelona, Avenida de Gaudi, herinrichting stads-straat tussen Plaza de la Sagrada Familia en
het San Pablo ziekenhuis.

gegroeide situaties de waarden die hier worden bedoeld niet altijd aan de oppervlakte
liggen. Men moet er moeite voor doen ze te ontdekken en het is de kunst ze vervolgens
in het ruimtelijke proces operationeel te maken. Daarbij is het begrip cultuurhistorische
waarde een complex begrip dat zich in elke situatie weer anders manifesteert.
Om het probleem te ontrafelen zal steeds weer de vraag moeten worden gesteld:
om welke waarden gaat het eigenlijk, hoe kunnen deze zichtbaar worden gemaakt
en op welke wijze kunnen ze zinvol in het ontwerpproces worden ingevoerd?
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5 Berlijn, Südliche Friedrichstadt, stadsontwerp 1984.

Cultuurhistorische kwaliteit
‘Cultuurhistorische kwaliteit’ is een breed begrip dat betrekking kan hebben op de
diverse aspecten van het cultuurhistorisch erfgoed. Cultuurhistorische kwaliteit wordt
hier opgevat als een onderdeel van het begrip ruimtelijke kwaliteit, waarin ook
begrippen als stedebouwkundige, landschappelijke en architectonische kwaliteit
besloten liggen. Naast gebouwen en bouwwerken gaat het om structuren en
structuuraspecten op meerdere schaalniveau's. Maar evenzeer om zaken als
verhoudingen (schaal), vorm, functie en materiaalgebruik.
Het scheppen en beheersen van kwaliteit is pas mogelijk wanneer vooraf is
geformuleerd wat onder kwaliteit wordt verstaan, met andere woorden het
kwaliteitsoordeel is afhankelijk van de criteria die worden aangelegd.
Kwaliteitsbeheersing is een rationele aangelegenheid die bedoeld is om het
beoordelingsproces te ordenen.
In de ruimtelijke ordening kan kwaliteit op basis van consensus worden vastgelegd
en in onderling overleg weer worden gewijzigd. In onderling overleg omdat de
omgeving een ieder aangaat.
Hoe zit het nu met architectuur? Bij het ontwerpen van gebouwen is de architect
sterk afhankelijk van het programma van zijn opdrachtgever. Een naar binnen gericht
programma dat meestal (in eerste instantie) opgesteld wordt, onafhankelijk van de
omgeving waarin het gebouw geplaatst wordt. In de Nota Architectuurbeleid7. wordt
gesteld dat ten aanzien van architectuur de relatie met de directe omgeving en de
openbare ruimte een kwaliteitselement is. Een open deur weliswaar, maar niet zonder
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reden genoemd. Van groot belang is dat vanuit de stedebouw duidelijke eisen worden
gesteld aan de
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de wijze waarop architectuur en omgeving zich tot elkaar verhouden. Een meerwaarde
kan aan architectuur worden toegekend wanneer zij kans ziet de stedebouwkundige
structuur, waar zij deel van uit maakt, te verduidelijken.
In de actuele ruimtelijke planning wordt het kwaliteitsoordeel gerelateerd aan de
termen functie, vorm en tijd, die vertaald worden naar de begrippen gebruikswaarde,
belevingswaarde en toekomstwaarde.8. In de Nota Architectuurbeleid worden deze
begrippen ook gehanteerd, zij het dat belevingswaarde hier is vervangen door de
term culturele waarde. Naast de verwijzing naar vormkwaliteit en belevingswaarde
verwijst het begrip culturele waarde naar aspecten als oorspronkelijkheid, vaktechnisch
kunnen, zeggingskracht, de relatie met de omgeving en de cultuurhistorische factor.
Het begrip culturele waarde heeft dus een historische dimensie, en het begrip
cultuurhistorische kwaliteit kan onderdeel zijjn van de terminologie die op het begrip
‘ruimtelijke kwaliteit’ wordt losgelaten. Wil men vanuit de monumentenzorg
aansluiting vinden bij het ruimtelijk ontwerp, dan zal men de ruimtelijke omgeving
moeten gaan analyseren en waarderen op een wijze zoals een ontwerpopgave wordt
geanalyseerd. Historici zijn in de regel daartoe niet opgeleid; ook als zij bereid zijn
naar het verband tussen historisch onderzoek en de bruikbaarheid daarvan voor het
ruimtelijk ontwerp te zoeken, zullen zij een duidelijke opdracht nodig hebben. Deze
opdracht ontbreekt nog vaak. Het is aan de ontwerpers de historici een duidelijke
vraagstelling voor te leggen.

Van passief naar actief kwaliteitsbeheer
De zorg voor waardevolle structuren en gebouwen ligt in handen van het lokale
bestuur. Deze specifieke zorg is onderdeel van het normale stads- en dorpsbeheer.
In het geval van beschermde (of nog te beschermen) gezichten deelt het rijk de
verantwoordelijkheid met de gemeenten: het rijk wijst de gebieden aan en de
gemeenten stellen vervolgens plannen op. Het bestemmingsplan is in dezen het
beschermende juridische kader dat burger en overheid bindt.
Uit de resultaten van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) is gebleken
dat cultuurhistorische waarden in veel meer gebieden aanwezig zijn dan die wettelijk
beschermd (kunnen) worden. Een zinvolle vraag is of de bestaande instrumenten in
de ruimtelijke ordening voldoende mogelijkheden bieden om een algehele
omgevingskwaliteit te kunnen garanderen en dan met name waar het de
cultuurhistorische waarde betreft.
Mijn opvatting is dat met de plannenreeks streekplan structuurplan-bestemmingsplan-beheersplan als sturingsinstrument van ruimtelijke
processen een heel eind kan worden gekomen, dat dit instrumentarium ook redelijke
mogelijkheden biedt om de gewenste kwaliteit te formuleren, maar dat over het
algemeen genomen de mogelijkheden bij lange na niet worden benut. Wanneer men
vindt dat het begrip ruimtelijke kwaliteit een zinvol na te streven doel is dan zal dat
- in al zijn facetten - in de ruimtelijke planvormen ook tot uitdrukking moeten komen.
Dit geldt dan ook voor de aandacht voor cultuurhistorische waarden, die behoudens
in plannen voor beschermde (of nog te beschermen) gezichten niet of, in ieder geval,
nog te weinig in de planafweging worden betrokken.

Jaarboek Monumentenzorg 1992

Het beperkende van een bestemmingsplan is echter dat dit ‘passief regelend’ van
aard en niet op uitvoering is gericht.
Daarbij is het bestemmingsplan ook zelden enthousiasmerend of uitnodigend,
waardoor de voor extra kwaliteit noodzakelijke prikkels ontbreken.
Dit betekent dat voor een actieve karakterbescherming en verdere ontwikkeling
van een gebied naast het bestemmingsplan, ontwerp- en beleidsstrategieën moeten
worden ingezet die kwaliteitsgenererend van aard zijn. Planvormen als
(kwaliteits)-ontwikkelingsplan, stadsontwerp en beeldkwaliteitsplan zullen in dezen
verder op mogelijkheden moeten worden onderzocht en in verband moeten worden
gebracht met de cultuurhistorische analyse. Inspirerend voor de ideevorming rond
analyse en ontwerpen in de historisch waardevolle omgeving is het werk van met
name buitenlandse onderzoekers en ontwerpers zoals Philippe Panerai (Frankrijk),
Aldo Rossi en Bernardo Secchi (Italië) en reeds genoemd Josef Paul Kleihues en
Oriol Bohigas.9.,10.,11. Hun werk is buiten een kleine kring van vakmensen in Nederland
nog veel te weinig bekend.

Conceptbenadering
Van groot belang is de ontwikkeling van concepten waarin een samenhangende visie
wordt gegeven op de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied en waarin de historische
waardestelling en het ‘historisch perspectief’ van het gebied ook volwaardig wordt
betrokken.
Aan deze concepten dient een visie op het gebied (stad, dorp of buitengebied) en
een onderzoek naar de kenmerken daarvan ten grondslag te liggen.
Stedebouwkundige Jan Heeling zegt in dit verband hierover: ‘Door het ontwerp
worden heden, verleden en toekomst in een nieuwe formele samenhang gebracht, en
krijgt deze reeks zin. Hierbij

Jaarboek Monumentenzorg 1992

14
hoort een vorm van historisch onderzoek die op deze werkwijze is gericht. Dagelijks
ervaar ik dat deze ontwerphouding door velen met argusogen bekeken wordt:
historiserend, ouderwets en niet vernieuwend zijn daarbij de veelal onuitgesproken
kwalificaties. Historische continuïteit ontkent echter een controverse tussen het
“oude” en het “nieuwe” en verplicht tot wederzijdse erkenning. Deze ontwerphouding
is niet historiserend en ook niet modernistisch. Deze houding is vernieuwend en
behoudend, respectvol voor het bestaande en steeds op zoek naar het nieuwe’.12.
Het structuurplan is in de ruimtelijke ordening de planvorm waarin de
eerdergenoemde samenhangende visie wordt gegeven. Bij dit plan gaat het om het
sturen van de ruimtelijk-functionele organisatie van de stad. Wat in deze plannen als
ruimtelijk wordt betiteld staat doorgaans nogal ver weg van wat het vormgeven aan
de ‘architectuur van de stedelijke ruimte’ wordt genoemd. De kwaliteitscriteria die
op dit planniveau aan de orde zijn, zijn gerelateerd aan zaken als identiteit (in de
meest brede zin), positie en ontwikkelingsperspectief, woon- en werkmilieu van de
stad en dergelijke. Op dit planniveau zouden de ‘ruimtelijke conditioneringen’ die
voor een lager schaalniveau (stadsdeel, wijk, buurt) van belang zijn ook aan de orde
moeten komen. Het begrip ‘historische procesanalyse’ zou op het planniveau van
het structuurplan een goede plaats kunnen vinden. Het ruimtelijk ontwerpen moet
na de fase van het structuurplan, zoals wij dat in Nederland kennen, echter nog
beginnen. Met het ruimtelijk ontwerp kan vervolgens vorm worden gegeven aan de
historische continuïteit van de stad.13.
Het ruimtelijk ontwerp of stadsontwerp is dus een essentiele stap na het
structuurplan en voorafgaand aan het bestemmingsplan.

Historische analyse
Niet los te zien van het ruimtelijk ontwerp is de verdieping in de plek of locus. Te
weinig wordt over het algemeen a priori de vraag gesteld wat men precies over de
plek wil weten. Duidelijk is dat een plek met een omvangrijke geschiedenis een
onuitputtelijke bron van informatie is.
De neiging van met name historici is de onuitputtelijkheid van deze bron te tarten
en zonder duidelijk omschreven doel te verzamelen wat er te verzamelen valt. De
ontwerper is te veel geneigd te noteren wat in zijn kraam te pas komt en wat in ieder
geval (vaak achteraf) zijn ontwerpvoorstellen legitimeert.
Voor de monumentenzorg ligt hier een kans het materiaal aan te reiken dat nodig
is om de gedachte van historische continuïteit door middel van kwalitatief
hoogwaardig ingrijpen (of juist niet ingrijpen) gestalte te geven.
Bij het begrip historische analyse kan onderscheid worden gemaakt in:
1 de historische procesanalyse
2 de structuur- en typologische analyse
In het eerste geval worden de aanwezige kenmerken verklaard aan de hand van een
beschrijving van de ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Jaarboek Monumentenzorg 1992

De bedoeling hiervan is inzicht te krijgen in het ruimtelijke proces dat in een
nederzetting of regio heeft plaatsgevonden.
Bij deze analyse is het zinvol het proces ook werkelijk te traceren en te verklaren,
vanaf de uitgangssituatie (bodemgegevens, geomorfologie, pre-stedelijke context),
via inwerking van invloeden op de situatie (processen, ontwerp-opvattingen,
planconcepten) naar de uitkomst in het heden.
Met dit inzicht kan begrepen worden waarom een omgeving in zijn ruimtelijke
facetten is zoals hij zich in de tijd heeft ontwikkeld en kan een oordeel worden
gevormd over de cultuurhistorische betekenis van het gebied in zijn totaliteit.
In het tweede geval gaat het om een analyse van de ruimtelijke opbouw van de
omgeving. Doel is om inzicht te krijgen in hoe de omgeving is opgebouwd, wat is
de aard en samenhang van de ruimtelijke componenten en in welke zin geven deze
betekenis aan de opbouw van een gebied. Een belangrijk onderdeel is het
structuurbegrip, de speurtocht naar het ontstaan van de structuurkenmerken en de
samenhang met functionele, geomorfologische en situatieve aspecten.
Aandachtspunten zijn de transformaties en vormontwikkelingen die in de tijd
hebben plaatsgevonden, tracering van de ruimtelijke hoofdcomponenten of ruimtelijke
dragers als relatieve constanten in het proces van veranderingen.
Inspirerend in dit verband zijn de studies van Rein Geurtsen, Luc Bos en Maurits
de Hoog die zij in het kader van ontwerponderzoek aan de TUD hebben uitgevoerd.14.
Naast inzicht in de structuurkenmerken van de omgeving is kennis nodig omtrent de
typologie van de stedelijke ruimte, en het verband tussen de typologie van de
bebouwing en de stedelijke vorm.
Om het begrip structuur- en typologische analyse te verduidelijken zijn ter illustratie
een aantal kaartjes gemaakt die betrekking hebben op het stadsdeel Oud-Zuid in
Amsterdam.
Vooropgesteld zij dat de kaartenreeks (nog) niet volledig is. Getracht is een aantal
formele kenmerken van de wijk tot uitdrukking te brengen
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in een notering zoals die bij de ontwerper bekend is. In volgorde geven de kaartjes
weer: de morfologische opbouw van de wijk met daarbij de datering van de
bouwblokken, de (hoofd)structuur-componenten, een typologie van de
ruimte-elementen en een tracering van historisch waardevolle gebouwen die in de
zichtas van een straat of plein zijn geplaatst.
Uit het eerste kaartje is af te lezen dat het gebied overwegend is opgebouwd uit
gesloten bouwblokken die zo zijn gegroepeerd dat ze een stelsel van besloten straten
en pleinen vormen. De beslotenheid van de ruimten en de eenduidige vormen van
de straten en pleinen zijn kenmerkend voor dit gebied. Een klein deel van de wijk,
het villagebied aan de noordkant, heeft haar eigen, van de rest van de wijk afwijkende,
morfologische karakter. Onregelmatigheden in de structuur vertoont het gebied aan
de randen, tengevolge van het beloop en de (autonome) vorm van stedelijke elementen
als het Vondelpark (noord), de Amstelveenseweg (west), het Noorder Amstel-kanaal
(zuid), de Boeren wetering (oost), en de Singelgracht (noordoost). Het zijn met name
deze beweeglijke randeffecten die een bijzondere ruimtelijke interactie aangaan met
de rigide, orthogonale structuur van de wijk.
De historische verklaring van de vormgeving van de randen ligt besloten in het
feit dat deze al bestonden op het moment dat het gebied met bebouwing werd
ingevuld.
Het kaartje waarop de hoofdstructuurelementen zijn ingetekend laat zien welke
straten en pleinen, en composities van beide, zich als ‘ruimtelijke dragers’ in het
gebied onderscheiden. Op stedebouwkundig niveau leveren deze elementen een
belangrijke bijdrage aan de identiteit van het gebied. Bij veranderingen zal met deze
elementen - als samengestelde gehelen - sterk rekening moeten worden gehouden.
Het kaartje ‘typologie van ruimte-elementen’ geeft inzicht in de typologische
verschillen van de afzonderlijke ruimte-elementen, in casu de straten, pleinen,
waterlopen en parken. Hoewel de wijk uit een beperkt aantal ruimtetypen is
opgebouwd, manifesteren deze zich in een gevarieerd aantal vormen en zijn in diverse
figuraties aaneengesmeed.
Het kaartje ‘zicht-assen en ruimtelijke visuele straatbeëindigingen’ toont tenslotte
de ruimtelijkstrategische situering van een aantal historisch waardevolle gebouwen
die door hun architectonische kwaliteit en positie ten opzichte van bepaalde straten
en pleinen aan deze ruimten een visuele meerwaarde geven.
Hoewel over de wijk veel meer valt te zeggen (bijvoorbeeld over de verkaveling,
de inrichting van de openbare ruimte, de bebouwing) tonen een viertal simpele
stedebouwkundige kaartjes al aan dat het om een wijk gaat met bijzondere kwaliteiten,
die zich als waardevolle schakel tussen het Vondelpark en Plan Zuid bevindt.

Kennis en waardering
Bovengenoemde analyses zijn zoals gezegd van belang om kennis te krijgen van de
waarden die in een gebied aanwezig zijn. Een waardeoordeel hierover is nodig om
de condities te kunnen formuleren met betrekking tot de verdere kwalitatieve
ontwikkeling van het gebied.
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De planvoorbeelden die hierna in beeld worden gebracht beogen inzicht te geven
hoe op dit moment in de praktijk met de problematiek wordt omgegaan.
Gekozen is voor een aantal situaties die in karakter en dynamiek nogal van elkaar
verschillen. Die verschillen stellen ons in staat de verschillende aspecten van het
begrip historische continuïteit te belichten.
In de voorbeelden zal duidelijk worden dat in het historische continuïteitsverhaal
de (historisch)-ruimtelijke dragers als relatieve constanten in het ontwikkelingsproces
een belangrijke rol spelen.

Amsterdam IJ-oevers
Het voormalige centrale havengebied van Amsterdam heeft grotendeels zijn
oorspronkelijke functie verloren. Het gebied vormt nu een sluimerende en langzaam
afbrokkelende plek in de stad, hetgeen de gemeente heeft doen besluiten het gebied
nieuwe impulsen te geven. Het belang van het gebied, dat ingeklemd ligt tussen het
centrum van de stad en het IJ, en dat als middelpunt het Centraal Station heeft, is
vanuit de ligging gezien niet ter discussie.
In termen van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening moeten voor de IJ-oevers
condities worden geschapen om deze tot een stedelijke toplocatie te kunnen laten
uitgroeien. Het gaat om een ‘eigentijdse uitbreiding van de binnenstad richting
IJ-oever, in een typische, nationaal en internationaal vermaarde, Amsterdamse
menging van wonen, werken, winkelen en vermaak’ aldus de wethouder van
ruimtelijke ordening Jeroen Saris in het voorwoord van de Nota van Uitgangspunten.15.
De Nota van Uitgangspunten, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 1991,
gaat verder dan een opsomming van uitgangspunten. Een belangrijk onderdeel is het
planconcept dat inzicht geeft in wat de gemeente ruimtelijk en functioneel voor ogen
staat.
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6a Amsterdam, Oud-Zuid, morfologische structuur en datering bebouwing, RDMZ 1992.

vóór 1900
vóór 1900-1920
vóór 1920-1940

6b Amsterdam Oud-Zuia, analyse stedebouwkundige hoofdstructuur, RDMZ 1992.

structureel groen
water
hoofdassen ruimtelijke begrenzing hoofdassen
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6c Amsterdam Oud-Zuid, typplogie ruimte-elementen, RDMZ 1992.

rechte straat gebogen of geknikte straat plein of pleinachtige ruimte park / plantsoen

6d Amsterdam Oud-Zuid, zichtassen en ruimtelijkvisuele straat beëindigingen door historisch
waardevolle bebouwing, RDMZ 1992.
A - Rijksmuseum
B - Concertgebouw
C - Obrechtskerk
D - Amsterdams Lyceum
E - Vondelkerk
F - Openbare Bibliotheek
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7a Amsterdam, IJ-oevers, Nota van Uitgangspunten 1991, vogelvluchtperspectief.

7b Amsterdam, IJ-oevers, Concept-Masterplan van 2 juni 1992, vogelvluchtperspectief.

In hoeverre zijn nu de kenmerken die het gebied van origine heeft in dit concept
betrokken?
Een gedegen historische analyse is in het rapport niet te vinden. Toch is het niet
zo dat de ontwerpers niet op de karakteristiek van het gebied hebben gereageerd.
Ongetwijfeld zal er in het lange voortraject op de locatie zijn gestudeerd. In ieder
geval kan men uit het stedebouwkundig concept opmaken dat men het van belang
vindt met de volgende aspecten rekening te houden:
- het gebogen verloop van de noordelijke IJ-oeverlijn
- de eilandenstructuur die ontstaan is door de 19de-eeuwse aanplempingen (het
‘kralensnoer’ van eilanden)
- het contrast tussen compacte stad en open water
- het assenkruis van de stads-as en de IJ-as
- de (radiale) IJ-boulevard
- de door de eilandenstructuur ontstane vier water-fronten, en
- de vanuit de stad richting IJ, via grachten en Damrak lopende, zicht-corridors.
Via deze corridors lopen zichtlijnen en functionele relaties (waterdoorgangen)
tussen stad en water.
Niet expliciet genoemd maar vanuit historisch oogpunt wel van belang zijn:
- de van de binnenstad afwijkende morfologische structuur en
bebouwingstypologie
- een aantal interessante historische gebouwen, waaronder als belangrijkste, het
Centraal Station, de graansilo aan de Westerdoksdijk en de pakhuizen langs de
Van Diemenstraat.
- het silhouet of skyline van de stad.
Eerstgenoemde kenmerken zijn in het planconcept verwerkt. Op de wijze waarop
kan men van mening verschillen. Op de afwijkende morfologische structuur is
ingespeeld, in die zin, dat niet getracht is de morfologie van de oude binnenstad in
de IJ-oeverzone te imiteren. Wel is behoudens een aantal vertikale elementen het
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typische platte karakter van de Amsterdamse binnenstad naar de waterkant toe
doorgetrokken.
Historisch waardevolle gebouwen die in het concept een plaats hebben gekregen
zijn het Centraal Station, de graansilo in het westelijk deel, de pakhuizen langs de
Van Diemenstraat en een rij vroeg 20ste-eeuwse panden aan de De Ruyterkade. Voor
de rest zal volgens het plan de aanwezige bebouwing door nieuwbouw worden
vervangen.
Niet voor handhaving c.q. hergebruik in aanmerking komen derhalve de voor het
gebied kenmerkende pakhuizen aan de Oostelijke Handelskade (De Zwijger, Azië)
en de havengebouwen langs de De Ruyterkade. Een verantwoording van deze
besluitvorming wordt in het rapport niet gegeven.
Door de bouw van een aantal hoge gebouwen volgens het ‘landhoofdenconcept’
zal het silhouet van de stad aan de IJ-zijde veranderen. Dit concept houdt in dat nabij
de snijpunten van de zichtlijnen vanuit de stad (zichtcorridors) en de zuidelijke
IJ-oever hoge gebouwen worden gesitueerd. Naarmate de afstand tot het Centraal
Station groter is neemt de hoogte van de bebouwing toe. De hoge gebouwen staan
op relatief grote afstanden van elkaar, zodanig dat de oude stad daartussen nog goed
waarneembaar is.
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7c Amsterdam, IJ-oevers, Ruimtelijk Scenario van 1 september 1992, bebouwings voorstel oostelijk
Stationseiland, maquettefoto (foto: Jan Derwig / Andrej Tchernikov).

Door middel van verbindingen via de corridors en een overgangszone via het
Oosterdok / Open Havenfront is getracht een relatie tussen het nieuwe gebied en de
historische stad te leggen. Door de aanwezigheid van de als barrière werkende
(verhoogde) spoorlijn en de IJ-boulevard zal van een goede relatie tussen stad en
water, en oude en nieuwe stad - bij welke planvorm ook - slechts in beperkte mate
sprake zijn.
Bij het IJ-oeverplan is sterk aan de orde welke nieuwe identiteit de stad aan de IJ-zijde
zal krijgen. Dat in het gebied kansen liggen om de relatie tussen stad en water te
verbeteren kan niemand ontkennen. De vraag is vooral op welke wijze de kansen
worden benut en tegen welke prijs. Hierin weegt volgens de RDMZ het belang van
de historische stad zwaar. Indien het gemeentebestuur er in zou slagen het concept
dat in de Nota van Uitgangspunten besloten ligt boven water te houden, is de conclusie
dat de stedelijke vernieuwing, mits goed uitgewerkt, geen wezenlijke afbreuk zal
doen aan de kwaliteiten van de oude stad.
Als aan bepaalde functionele voorwaarden wordt voldaan, zoals veelkleurigheid,
multifunctionaliteit en geen grootschalige concurrerende functies, kan het
IJ-oevergebied de positie van de binnenstad zelfs versterken.
De vraag is of het landhoofdenconcept voldoende body heeft om aan de eisen van
een volwaardig stadsdeel te voldoen.
Dat het beeld van de stad vanaf het IJ verandert is een logisch gevolg van ruimtelijk
en functioneel ingrijpen. Bij een goede vormgeving kan de stad daar een nieuwe
identiteit aan ontlenen.
Probleem is wel dat de bestaande kwaliteiten waarop zou kunnen worden ingespeeld
gebrekkig in de stukken zijn verwoord en dus gemakkelijk onder tafel kunnen
verdwijnen. Daarbij is het landhoofdenconcept een nogal kwetsbaar concept. Zodra
het aantal vierkante meters bebouwings-oppervlak onder druk komt te staan zal de
incidentele, op de landhoofden geconcentreerde, hoogbouw al gauw monsterlijke
vormen kunnen aannemen, terwijl een aantal slanke torens juist aan het gebied iets
zouden kunnen toevoegen.
Het bewijs dat het IJ-oevergebied gevoelig is voor bovenmatigheid wordt geleverd
door het Concept-Masterplan dat een ontwerpteam onder leiding van Rem Koolhaas
maakte in opdracht van de Amsterdamse Waterfrontmaatschappij (AWF). Koolhaas'
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opdracht luidde: zoek uit hoeveel vierkante meters in het IJ-oever gebied vanuit
stedebouwkundig oogpunt bezien maximaal gerealiseerd kunnen worden.
Het is duidelijk dat de uitkomst van een dergelijke opdracht sterk beïnvloed wordt
door het feit dat het aantal tot dan toe geplande vierkante meters bij het begin van
het onderzoek al als ‘te weinig’ wordt betiteld.
Verder is de uitkomst zeer afhankelijk van hoe de ontwerper tegen het verschijnsel
stad aankijkt. Koolhaas stelt in zijn onderzoek zeer nadrukkelijk dat hij de Nota van
Uitgangspunten van de gemeente terzijde schuift. Het primaat van de historische
stad staat bij hem niet voorop, wel een nieuwe stad, die weliswaar inspeelt op de
eilandenstructuur, maar die door het gekozen omvangrijke bouwvolume en de
geïntroduceerde schaal een confrontatie aangaat met de oude stad.
Welke ontwerpopvattingen verder ook op het IJ-oevergebied
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8 Amsterdam, Nota van Uitgangspunten IJ-oevers 1991, planconcept, maquettefoto vanuit het westen
met op de voorgrond de Houthaven.

9a Amsterdam. Nota van Uitgangspunten 1991, situatie achter het Centraal Station, bestaande situatie.

9b Idem, planconcept, maquettefoto.

worden losgelaten, zinvol zal zijn onderzoek te doen naar de waarden die in het
gebied besloten liggen en die een optimale relatie tussen oude en nieuwe stad kunnen
bevorderen. Een historisch-ruimtelijke waardestelling van het IJ-oevergebied is, als
onderbouwing van het commentaar op het Concept-Masterplan, in juli 1992 door de
RDMZ opgesteld en aan het gemeentebestuur toegezonden. Het oogmerk van de
RDMZ was het belang van historisch onderzoek te benadrukken en de planvorming
rond de IJ-oevers, met als specifieke probleemstelling de relatie tussen oud en nieuw,
in gunstige zin te beinvloeden.16..

Utrecht: een nieuwe tramlijn door een oude stad
Het plan voor een tram door de binnenstad van Utecht heeft heel wat stof doen
opwaaien en terecht, want een tramverbinding die uit een vervoersplan voortkomt
wordt niet per definitie integraal in de ruimtelijke omgeving ingebed. Bij hun analyse
van het stedelijk ontwikkelingsproces en de kwaliteit van de stedelijke ruimte kwamen
de onderzoekers van de RDMZ tot de opmerkelijke conclusie dat de tram, met
inachtneming van een aantal voorwaarden, een positieve bijdrage zou kunnen leveren
aan zowel de historisch-ruimtelijke
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10 Utrecht binnenstad, analyseschets oostwestroute, Bureau B+B.

a

karakteristiek als aan de verblijfskwaliteit van de stedelijke ruimte. Daartoe zou bij
de inpassing van de tramlijn met een hoge ontwerpkwaliteit vooral de verbetering
van de inrichting van een aantal straten en pleinen (waaronder de Neude en het
Janskerkhof) gerealiseerd moeten worden.17. Aanwijzingen voor herinrichting van
de ruimte worden hierbij ingegeven door een gedegen historische analyse. Ten aanzien
van de ‘verborgen waarden’ kwam men tot de verrassende conclusie dat de oost-west
verbinding die door de binnenstad loopt een aantal van origine afzonderlijke openbare
ruimten met elkaar verbindt. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de route zich pas
in de loop van de 20ste eeuw tot een eenduidig doorgaand tracee heeft ontwikkeld.
Door de toenemende verkeersfunctie van de route en een vormgeving die geleidelijk
aan meer en meer werd afgestemd op het autoverkeer, verloor het traject een groot
deel van zijn oorspronkelijk afwisselende karakter. Door terugdringing van het
autoverkeer op de route en het aanscherpen van een aantal op de achtergrond geraakte
(maar niet verdwenen) kenmerken wordt

b
11 Utrecht Janskerkhof, situatie anno 1604 (a), huidige situatie (b), ideeënschets heringerichte situatie
met tramlijn (c), Bureau B+B.

Jaarboek Monumentenzorg 1992

c

het mogelijk geacht, met inpassing van de tramlijn, de stadsruimte te verbeteren.
Door een vruchtbare samenwerking met het Bureau B+B uit Amsterdam is de
RDMZ er in geslaagd de gemeente Utrecht een produkt aan te bieden waarin
historische analyse en planconcept elkaar de hand reiken. De opstellers van het
rapport verwachten dat dit een belangrijk instrument kan zijn bij het verdere
besluitvormingsproces
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12a Utrecht binnenstad, kadastraal minuutplan 1832 (bron: R.A.F. Smook, Veranderende
Binnensteden).

12b Utrecht, binnenstad, situatie 1979-1980 (bron: R.A.F. Smook, Veranderende Binnensteden).

over het openbaar vervoer in relatie tot de kwaliteit van de historische stad.

Veenhuizen
Een geheel ander probleemveld, zowel functioneel als ruimtelijk als qua dynamiek
vormt het gebied Veenhuizen. Een gebied waarvan de uniciteit en de kwaliteit met
name tijdens het MIP in het vizier is gekomen. Functieverandering en veroudering
dwingen bestuurderen en gebruikers tot nadenken over de wijze waarop het gebied
kan voortbestaan. De inrichting van het gebied Veenhuizen begon in 1818. In dat
jaar kocht de Maatschappij van Weldadigheid grond ten behoeve van een koloniale
dwangnederzetting. Arbeid en scholing van met name landlopers, bedelaars en andere
maatschappelijk ‘onaangepasten’ stonden daarbij centraal. De dwangkolonisten
werden ook ingezet bij de aanleg van Veenhuizen. In betrekkelijk korte tijd kwam
de nog steeds herkenbare hoofdstructuur tot stand. Verspreid over het terrein werden
gestichtsgebouwen en boerderijen opgericht. De kolonie was ver van de bewoonde
wereld geheel op zichzelf aangewezen. Door agrarische werkzaamheden voorzag
men in eigen onderhoud.
In 1859 kwam het gebied in handen van de Staat. Het Ministerie van Justitie
vestigde er vanaf 1884 een rijkswerkinrichting c.q. een strafgesticht. Vanaf die periode
komt een aanzienlijke uitbreiding van dienstgebouwen, woningen en voorzieningen
tot stand, die in belangrijke mate gezichtsbepalend zijn geworden voor het gebied.18.,19.
Vandaag de dag omvat Veenhuizen een moderne penitentiaire inrichting, een
woongebied, compleet met voorzieningen, en een landbouwgebied. Door de
concentratie van Justitie in een beperkt aantal gebouwen, waarbij alle gebouwen die
niet in dit concept pasten zijn afgestoten, is Veenhuizen zowel wat betreft functie
als wat betreft beheer in een totaal andere situatie terecht gekomen. Hiermee is tevens
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de problematiek van Veenhuizen aangestipt. Behoefte is op dit moment aan een
concept waarmee, zowel in funcioneel opzicht als qua beheer, Veenhuizen een nieuwe
toekomst tegemoet kan zien. Dit met behoud van de waardevolle structuur, het
landschap en de aanwezige karakteristieke bebouwing.
Het unieke van Veenhuizen ligt vooral in de geschiedenis: de verlicht sociale gedachte
die aan de stichting ervan ten grondslag ligt en de sociale
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context waarbinnen het leven in de kolonie zich heeft voltrokken.
Het gebied is rijk aan annecdotes; de geschiedenis van het gebied spreekt sterk tot
de verbeelding. Met andere woorden, het gebied heeft een belangrijke
herinneringswaarde.
Veenhuizen onderscheidt zich door een opmerkelijke landschappelijke kwaliteit,
ontwikkeld op het stramien van de veenkoloniale ontginningsstructuur.
De belangrijkste ontwikkelingsas van origine is de Kolonievaart. Vanuit deze
ontwikkelingsas werden op regelmatige afstanden (750 m) een zestal wijken gegraven.
Inmiddels zijn deze wijken zo goed als gedempt en vervangen door wegen of
paden. In het wegenstelsel, veelal geaccentueerd door laanbeplanting, is de oude
wijkenstructuur nog steeds herkenbaar. Van origine is er een drietal concentratiepunten
van bebouwing aan te wijzen, namelijk rond de drie

14 Veenhuizen, 5de wijk richting Tweede Gesticht (foto: A.J. van der Wal, RDMZ, 1992).

gestichten. Vanaf de jaren zeventig heeft zich een geheel nieuwe
bebouwingsconcentratie ontwikkeld, namelijk die van een nieuwe woonwijk aan
weerszijde van de Kerklaan.
Naast de bebouwingsconcentraties is er een tweetal lineaire ontwikkelingen te
onderkennen: langs de Kolonievaart (thans Veenhuizerkanaal) en langs de vijfde
wijk, de toegangsroute naar het complex Veenhuizen II.
Langs de Kolonievaart is vooral de representatieve bebouwing zoals de NH-kerk,
synagoge, directeurswoning, directiehotel en het Verenigingsgebouw gesitueerd.
Ook zijn hier diverse ambtenarenwoningen gebouwd.
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13 Veenhuizen, situatie rond 1850.
1 - Norg
2 - Veenhuizen
3 - beekdal
4 - esgronden
5 - Norgervaart
6 - Kolonievaart
7 - Fochteloërveen

Opvallend in Veenhuizen is de samenhang tussen landschap, bebouwingspatroon
en bebouwing. In de planvorming en in het beheer kunnen deze componenten dan
ook niet los van elkaar worden beschouwd.
Aan een vrijwel continue boszone in het noorden en in het zuiden ontleent
Veenhuizen in noord-zuid richting zijn besloten karakter.
Karakteristiek zijn - voorzover nog aanwezig - de waterlopen bestaande uit de
hoofdvaart, de wijken en de omgrachtingen van de gestichten.
Onlosmakelijke onderdelen van het watersysteem zijn de bruggen en de sluizen.
Naast de stedebouwkundige en landschappelijke

Jaarboek Monumentenzorg 1992

24

15 Veenhuizen, Tweede Gesticht (1823) gelegen aan de Oude Gracht
(foto: A.J. van der Wal, RDMZ, 1992).

kwaliteiten valt de architectuur in het oog. Er is een variatie aan typen: te beginnen
met de inrichtingsgebouwen, de dienstwoningen in verschillende categorieën (van
directeurswoning tot die van eenvoudige bewaker), een groot aantal bijzondere
gebouwen zoals het directiehotel, de kerken, het voormalige hospitaal, de kazerne,
een kleine elektriciteitscentrale met een nog complete (turf)gasturbine en diverse
typen boerderijen waarvan de nieuwste uit de jaren dertig stammen. Hoewel de
meeste van de hier opgesomde gebouwen in een nog redelijke staat verkeren, zijn
de zuivelfabriek en de molen aangetast. De voormalige spinnerij is gedeeltelijk
gesloopt; de nog overgebleven delen verkeren in een ruïneuze toestand.
Het gaat hier dus om een gebied met een bijzondere sociale geschiedenis die tot
een in landschappelijk, stedebouwkundig en architectonisch opzicht

16 Veenhuizen, voormalige directeurswoning (1859) aan de Kolonievaart)
(foto: A.J. van der Wal, RDMZ, 1992).

bijzonder complex heeft geleid, waarvan de cultuurhistorische betekenis niet ter
discussie staat. De ruimtelijke kwaliteit heeft zich in een historisch
ontwikkelingsproces gevormd. Drager van de ruimtelijke structuur zijn de twee
ontwikkelingsassen, het waterlopenstelsel en het landschap. Binnen deze structuur
die op een aantal punten door ingrepen zou moeten worden versterkt kan Veenhuizen
verder groeien: als woon-, werk- en recreatief gebied en met als specifieke functie
de vanouds aanwezige strafinrichting.
Aan een toekomstvisie met betrekking tot Veenhuizen wordt op dit moment hard
gewerkt.
Ook al ligt het accent op behoud, met veranderingen in het gebied zal in de loop
der tijd rekening moeten worden gehouden. Dit betekent dat het ontwikkelingsplan
voor Veenhuizen zal dienen aan te geven wat behouden moet worden (en vooral ook
hoe), wat hersteld moet worden en wat er - inspelend op het unieke karakter van het
gebied - verder ontwikkeld zou kunnen worden.
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Alvorens tot een plan en daaruit voortvloeiende regelingen te komen
(bestemmingsplan, beheersplan) ligt het voor de hand eerst te komen tot een
waardestelling van het gebied, waarin de aspecten landschap, stedebouw en
architectuur in hun cultuurhistorische betekenis zullen worden doorgelicht. In het
kader van de samenwerking tussen gemeente, provincie en rijk heeft de RDMZ
aangeboden een dergelijke waardestelling te verzorgen. De daartoe benodigde
historisch - ruimtelijke analyse is onlangs gereed gekomen20..
In de Startnotitie Veenhuizen van de stedebouwkundige adviseur van de gemeente21.
wordt onder andere aandacht gevraagd voor nieuwe functies in Veenhuizen als
voorwaarde voor het voortbestaan van de aanwezige kwaliteit.
Daarbij zal het om functies gaan die enerzijds in het gebied kunnen gedijen en die
anderzijds de karakteristiek niet aantasten.
Van belang voor het ontwikkelen van nieuwe functies vinden de opstellers van de
notitie dat de ‘nadrukkelijke aanwezigheid’ van de penitentiaire inrichting zou moeten
worden teruggedrongen. In het kader van een op te stellen bestemmingsplan voor
het gebied zal worden geformuleerd aan welke voorwaarden moet worden voldaan
om de karakteristiek van het gebied te kunnen laten voortbestaan, en welke spelregels
er nodig zijn om aan het gebied de nodige sturing te geven.
In de Visie Veenhuizen 2010, uitgebracht door de Stuurgroep Veenhuizen, wordt
de noodzaak benadrukt van de totstandkoming van een ontwikkelingsprogramma
voor Veenhuizen,22. als basis voor verder te maken plannen.
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Hoofddoelen binnen de visie zijn handhaving en zo mogelijk versterking van de
bijzondere structuur van het gebied, handhaving van de specifieke architectuur,
bevordering van diversificatie in de sociaal - culturele en economische structuur en
het bevorderen van de leefbaarheid. De Stuurgroep staat in Veenhuizen een dynamisch
sociaal leven voor ogen. Daarbij wordt rekening gehouden met het gegeven dat de
werkgelegenheid en de bevolking eenzijdig van opbouw is. De Stuurgroep stelt voor
de landbouwfunctie en het areaal aan bossen, woeste gronden en overige
landschapselementen te handhaven, alsmede de vestiging van culturele en kunstzinnige
activiteiten te stimuleren. In het bijzonder wordt hierbij gedacht aan de vestiging van
een sport- en gezondheidscentrum en het onderbrengen van het Landelijk
Gevangenismuseum in Veenhuizen. Tevens worden mogelijkheden onderkend voor
diverse vormen van kleinschalige openluchtrecreatie.
De gevangenisfunctie, geconcentreerd in drie complexen zal in het gebied
gehandhaafd blijven. Daarnaast moet in aansluiting op de hoofddoelstelling
diversificatie van de werkgelegenheid worden bevorderd. Hierbij wordt gedacht aan
kleinschalige vestigingen en ondernemingen in de sector dienstverlening, een
conferentieoord, logiesaccomodatie (hotel), expositieruimte en de nodige, nog
ontbrekende, winkelvoorzieningen. In beperkte mate zal nieuwe woningbouw in
aanvulling op de bestaande woningen mogelijk moeten worden gemaakt.
Ten aanzien van Veenhuizen kan worden gesteld dat de gemeente er in is geslaagd
een proces op gang te brengen dat voorwaarden genereert voor het voortbestaan van
een in vele opzichten uniek gebied, waarbij de in het gebied aanwezige waarden
zullen blijven behouden en zonodig worden hersteld. Een en ander in samenhang
met een ontwikkeling in sociaal en economisch opzicht, die als noodzakelijk wordt
gezien voor een zinvol en leefbaar voortbestaan van het gebied.
Het scheppen van gunstige condities voor een gebied op basis van een toekomstvisie
en een historische analyse is echter slechts een begin. Een start die als voorwaarde
moet worden gezien voor het slagen van een verantwoorde planontwikkeling op
langere termijn.
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Dirk Baalman
Tuindorp 't Lansink in Hengelo
Een van de gebieden die in het Monumenten Inventarisatie Project in
Overijssel naar voren zijn gekomen als bijzonder waardevol, is het tuindorp
't Lansink in Hengelo, dat in het kader van het Monumenten Selectie
Project dan ook ongetwijfeld als beschermd stadsgezicht zal worden
aangewezen. Omdat die status geen oplossing biedt voor integraal beheer
van het tuindorp, waarin aspecten als stedebouwkundige structuur,
architectuur, groenaanleg en inrichting van de openbare ruimte in gelijke
mate aan de orde zijn, wordt nu gewerkt aan een plan van aanpak dat de
unieke kwaliteiten van 't Lansink moet veiligstellen.1.

1 De tuindorpgedachte
Industrialisatie
Snelle industrialisatie, een enorme bevolkingsexplosie, slechte voorzieningen en als
gevolg daarvan een slechte volksgezondheid met vooral hoge kindersterfte zijn de
trefwoorden, waarmee de situatie in de dichtbevolkte gebieden van Europa in de
decennia rond 1900 wordt beschreven. In Engeland gingen de ontwikkelingen het
snelst, maar ook Nederland, België en Duitsland hadden met grote problemen te
kampen. De industrialisatie zorgde voor een grote trek naar de stad, met alle gevolgen
van dien voor de volkshuisvesting. Zo had Hengelo aan het eind van de eeuw vijfmaal
zoveel inwoners als rond 1850.
De sociale woningbouw uit de laatste decennia van de 19de eeuw lenigde weliswaar
de ergste noden, maar ook in de nieuwe complexen (toen modern, nu als
woonkazernes betiteld) huisden grote gezinnen vaak in één enkel vertrek met minimale
voorzieningen. Echte verbeteringen kwamen pas na de Woningwet van 1901.
Nieuwbouw was voortaan gebonden aan voorschriften, zoals voor oppervlakte, lichten luchttoetreding. Een grote stimulans waren de financiële mogelijkheden die de
wet bood, de zgn. Rijksvoorschotten ten behoeve van woningbouwverenigingen.
Twee factoren brachten haast als vanzelfsprekend de tuindorp-gedachte voort: het
verzet tegen de wantoestanden in de grote steden en de vestiging van nieuwe
industrieën in de periferie. Voor velen was de stad een poel van verderf en ellende,
terwijl het platteland daarentegen een bijna idyllische samenleving werd
toegeschreven. De tegenstelling ‘stad’ versus ‘land’ speelde bij de totstandkoming
van tuindorpen een belangrijke rol. Van de vroegste tuindorpen ontstonden de meeste
op initiatief van fabrikanten (Agnetapark, 't Lansink, Heyplaat, Heveadorp, Elinkwijk,
Zuilen enz.). De arbeiders woonden hier buiten en toch in de buurt van hun werk.
Pas naderhand ontstond ook van gemeentewege belangstelling: het Pathmos in
Enschede, dat tussen 1914 en 1927 tot 1200 woningen uitgroeide, kwam tot stand
door de samenwerking van gemeente, fabrikanten en partikulieren. Het eerste grote
gemeentelijk initiatief kwam van de Amsterdamse socialisten: wethouderWibaut en
de latere directeur Gemeentelijke Woningdienst Ir.A. Keppler. Vanaf 1914 werden
vooral door hun toedoen enkele grote projekten in Amsterdam-Noord gestart. In
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Hilversum oogstte de directeur Publieke Werken, W.M. Dudok, veel succes met een
aantal woonwijken die waren gebaseerd op de tuindorpgedachte (1917 en later).

Vroege ‘tuindorpen’2.
De bakermat van de tuindorpgedachte ligt vooral in Engeland en Duitsland. Twee
theoretische werken hebben grote invloed uitgeoefend, ook in ons land: Die Stadt
der Zukunft van Theodor Fritsch (1895) en Garden-cities of Tomorrow, van Ebenezer
Howard (in 1893 geschreven, maar door gebrek aan belangstelling pas 5 jaar later
gepubliceerd). Een van de eerste initiatieven werd in 1850 in Frankrijk genomen,
toen de fabrikant Jean Dollfuss in Mulhouse een tuindorp stichtte, dat later 1200
woningen zou omvatten. Vroege voorbeelden in
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1 Schets van de winkelgalerij aan het C.T. Storkplein (Karel Muller) in: Tuindorp Het Lansink, 1918.

Nederland zijn het Agnetapark in Delft van 1884-1885 en het Snouck van Loosenpark
in Enkhuizen van 1895. Zoals de naam al zegt: het zijn parken, Engelse
landschapsparken waarin op speelse wijze huizen geprojecteerd zijn, en nog geen
volwaardige dorpen met voorzieningen. Het Delftse voorbeeld is als voorloper van
latere tuindorpen interessant, omdat het door een fabrikant (J.C. van Marken van de
Nederlandse Gist-en Spiritusfabriek) voor zijn werknemers is gebouwd. Enkhuizen
was het initiatief van een particuliere, charitatieve instelling en heeft dus een heel
andere sociale achtergrond, vergelijkbaar met vroegere liefdadigheids-instellingen.
Aan de verspreiding van de ideeën van Howard in ons land heeft vooral de in 1904
opgerichte ‘Nederlansche Tuinstadbeweging’ veel bijgedragen. Bovendien verscheen
in 1906 een door Bruinwold Riedel bewerkte versie van de Gardencities of Tomorrow,
getiteld Tuinsteden.
De aanleg van nieuwe woonwijken met veel groen en goede voorzieningen moet
men niet als louter filantropie van de ondernemers opvatten, ook al waren enkele
fabrikanten niet van idealisme gespeend. Het tuindorp kon als bebouwingstype
worden ingezet om de arbeiders als het ware te verzoenen met werken in de stad,
maar ook begon het besef door te dringen dat hun goede geestelijke en fysieke
gezondheid van groot belang was voor een gunstig bedrijfsresultaat. De Engelse
fabrikant W.H. Lever, van de Sunlight fabriek bij Liverpool, bouwde in 1889 het
tuindorp Port Sunlight vanuit deze toen vooruitstrevende gedachte. De aanleg en de
huizen zijn zo ruim, dat de exploitatie niet rendabel kon zijn, maar het verlies werd
eenvoudigweg als een noodzakelijke fabrieksuitgave geboekt.
In het algemeen echter bleken tuindorpen rendabele investeringen te zijn. Voor de
aanleg en exploitatie werden door de fabriek gewoonlijk stichtingen of verenigingen
in het leven geroepen. Deze konden op grond van de Woningwet in aanmerking
komen voor overheiddssteun. Dit voorkwam dat tuindorpen speculatie-objecten
werden.

Tuindorp - tuinstad
De experimentele en meest interessante fase van de tuindorpen in ons land beslaat
de periode 1910-1930. De aanleg van 't Lansink startte in 1911 en dit tuindorp is dus
één van de vroegste voorbeelden. De Engelse invloed is onmiskenbaar, niet alleen
in de architectuur (zoals bijvoorbeeld de witgepleisterde huizen), maar ook in de
aanleg. De gebogen straten, het duidelijk herkenbare centrum, het gebruik maken
van bestaande, oude bomen, de gunstige verhouding tussen bebouwing en groen
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(aanzienlijk ruimer dan het wettelijk bepaalde!) - het zijn alle elementen die ook te
vinden zijn in een tuinstad als Letchworth, Hertfordshire, van kort na 1900. Deze
Engelse tuinstad is in vergaande mate gebaseerd op de ideeën van Ebenezer Howard.
Een van die Ideeën was dat een tuinstad geen buitenwijk mocht zijn, maar over
voldoende voorzieningen moest beschikken om zelfstandig te kunnen functioneren.
In 't Lansink is dit streven enigszins terug te vinden. Het beschikt over een hotel en
winkels, waarvan een aantal de concurrentie met de stad echter niet heeft aangekund.
En dat geeft al aan dat 't Lansink een tuindorp en geen tuinstad is. Echte tuinsteden
volgens de opvatting van Howard, geheel zelfstandig en van enige omvang (ruim
30.000 inwoners op 2400 Ha.), buiten de directe invloedssfeer van bestaande steden,
kennen we in Nederland niet.
Vergeleken met andere tuindorpen in ons land biedt 't Lansink, en dan vooral de
eerste fase, een ongeëvenaard scala aan woningtypen. Deze zijn bovendien ook nog
eens rijk gedetailleerd en verraden een veelheid aan binnen- en buitenlandse
inspiratiebronnen. Zelfs onder de Engelse tuindorpen is een dergelijk gevarieerd
dorpsbeeld schaars. Alle schijn ‘aus einem Guss’ gebouwd te zijn is vermeden, er is
gepoogd een beeld te creeëren dat organisch gegroeid lijkt.
Het best vergelijkbaar, maar toch minder gevarieerd dan 't Lansink, is het Utrechtse
Elinkwijk, vanaf 1915 door dezelfde architect (Karel Muller) gebouwd in opdracht
van Werkspoor. Alle andere voorbeelden zijn aanzienlijk soberder, in aanleg, in
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2 Plattegrond en aanzicht woningtype EE. Huurprijs f 4,50 (bij 390 m2) resp. f 2,60 (bij 300 m2) per
week. (Tuindorp Het Lansink, 1918.)

woningtypen en in detaillering. De neerslag van de ideeën van Howard voor een
ideale, groene stad, hoe utopisch ook, is in 't Lansink meer dan waar ook in ons land
terug te vinden; veel meer dan in de andere Nederlandse tuindorpen, waar het ideaal
van de toekomstige samenleving meer en meer gereduceerd wordt tot een huis met
een tuintje in een zo efficiënt mogelijke stedebouwkundige planning, zoals in Vreewijk
(Rotterdam). Natuurlijk waren ook de crisis en de hoge grondprijs daaraan debet.
De utopische achtergrond, het ideaal van een verbeterde maatschappij, komt in 't
Lansink tot uiting in de bewuste afwisseling van goedkope en dure huurwoningen
en door een gevarieerde samenstelling van de bewoners, waaronder ook
niet-werknemers van Stork. Wat de bekende architekt J.W.H. Leliman in De
Bouwwereld van 1914 over 't Lansink schreef, moge nu wat pedant klinken, maar
geeft de bedoeling goed weer:
‘De opwekkende invloed die onwillekeurig en ongemerkt uitgaat van personen met
grooter ontwikkeling, smaak of beschaving, doet het gehele peil rijzen. Over en weer
verdwijnen de vooroordelen. Er vindt stilzwijgend uitwisseling van gedachten en
opvattingen op het gebied van woninghyiëne en woninginrichting plaats.’
Hij verwijst daarbij naar de goede ervaringen in het Engelse Bourneville (1879, bij
Birmingham) en de slechte ervaringen in de uitsluitend met arbeiders bevolkte Duitse
kolonies.

2 Het ontstaan van 't Lansink
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Hengelo groeide in de 19e eeuw uit van een dorp met 3000 zielen (1830), tot een
industrieplaats met 20.000 inwoners in 1910. Vooral na de aansluiting op het
spoorwegnet (in 1865 Almelo-Hengelo-Salz-bergen; in 1866
Zutphen-Hengelo-Enschede) breidde de industrie zich in snel tempo uit. Evenals

Jaarboek Monumentenzorg 1992

30
elders in ons land hield de woningbouw geen gelijke tred met het groeiende aantal
werknemers dat in de fabrieken werk vond.
Al in 1867 werd daarom, bij de vestiging van een nieuwe machinefabriek van de
Gebroeders Stork & Co, een naamloze vennootschap gevormd, de ‘Hengelo'sche
Bouwvereeniging’, die zich ten doel stelde het gebrek aan goede burgerwoningen te
lenigen door gronden aan te kopen en daarop arbeiderswoningen te bouwen. Oprichter
van deze N.V. was de heer C.T. Stork (1822-1895), wiens naam we terugvinden in
't Lansink. In de loop der tijd heeft deze bouwvereniging op diverse lokaties in
Hengelo woningen gebouwd en verhuurd.
De machinefabriek genoot vanaf het begin grote bekendheid, niet alleen vanwege
haar produkten maar ook vanwege haar vooruitstrevende sociale beleid. In 1881
werd een ‘Vereeniging tot behartiging van belangen van het personeel verbonden
aan de machinefabriek van Gebrs. Stork & Co’ opgericht en op 21 januari 1895
opende D.W. Stork (1855-1928) het verenigingsgebouw van de machinefabriek.
Een goede vriend van de familie Stork was Jacob Cornelis van Marken
(1845-1906), directeur van de Gist- en Spiritusfabrieken in Delft. Hij was de man
die in 1884/85 het Agnetapark in Delft liet bouwen, 68 woningen voor arbeiders en
beambten, waaronder ook de woning voor de familie Van Marken zelf.
Bij de ontwikkeling van 't Lansink is het Agnetapark zeker voorbeeld geweest.
Maar de ideëen over sociaal beleid gingen over en weer. Zo kende de Gist- en
Spiritusfabriek in navolging van de machinefabriek Gebrs. Stork & Co ook een
ziekenfonds, een verzekering en voorzieningen voor weduwen, wezen en bejaarden.
In zijn Fabrieksbode, de eerste bedrijfskrant van Nederland, schreef Van Marken
in september 1893:
‘Sinds tal van jaren hebben wij dan ook in de firma Stork een welkome bondgenoot
in ons streven naar een goede verstandhouding tussen kapitaal, arbeid en leiding in
de nijverheid, op de grondslag van wederzijdsche erkenning van rechten en plichten’.
Geïnspireerd door het Agnetapark en genoemde buitenlandse voorbeelden vatte C.F.
Stork (1865-1934) het plan op om ook in Hengelo een dergelijke experimentele
woonvorm te realiseren. Voor de verwezelijking van de tuindorp-plannen moest de
firma Stork, in verband met de financiële consequenties, samenwerken met enkele
bevriende Hengelose fabrikanten. Tot dan toe was de familie Stork enig aandeelhouder
van de N.V. Hengelo'sche Bouwvereeniging. Nu werd de N.V. in
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3 Detailopname een historische kaart uit ca. 1882. De begrenzing van het tuindorp: aan de noordzijde
ligt de spoorlijn Zutphen - Hengelo; aan de westzijde de Oelerweg, aan de zuidzijde de Breemarsweg
en de Industriestraat. Aan de noordoostzijde is de begrenzing niet duidelijk aan te geven.
In dat deel is de bebouwing omgeven door beplanting en bochtige wegen, terwijl in het zuidelijke
deel meer rechte lijnen zijn met beplanting langs de perceelsgrenzen. In het stedebouwkundige plan
zijn de verschillen in deze oorspronkelijke patronen gehandhaafd.

tweeën gesplitst, één afdeling hield zich bezig met het reeds bestaande bezit, de
andere met de realisering van het nieuwe tuindorp, 't Lansink.
Deze tweede afdeling van de vennootschap heeft geprobeerd om, overeenkomstig
de woningwet, een rijksvoorschot onder gemeente-garantie te krijgen. De
gemeenteraad van Hengelo wilde hier echter niet aan meewerken. Met name de
S.D.A.P. leden waren tegen, o.a. omdat er in hun ogen te weinig arbeiderswoningen
gebouwd zouden worden en bovendien de huren van die woningen te hoog waren
in vergelijking met andere arbeiderswoningen in Hengelo.
Door deze uitspraak van de gemeenteraad moest voor de financiering van het
tuindorp een hypothecaire obligatielening gesloten worden van één miljoen gulden.
Bij de bouw van de tweede fase van 't Lansink (vanaf 1917) heeft de gemeente haar
aanvankelijk standpunt verlaten en een ruim bouwvoorschot toegekend.
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In 1909 werd een 15 ha groot terrein gekocht ten zuiden van Hengelo. Het lag
zuidwestelijk van de gieterij van Stork, afzijdig van de heersende westenwind. 't
Lansink (de naam stamt van één van de oude boerenerven) kwam vanaf 1911 in vier
fasen tot stand, maar reeds in de eerste periode werd gewerkt aan de opzet van de
volgende fasen. Voor het ontwerp van het tuindorp werd Karel Muller (1857-1942)
aangetrokken, een architect uit Amsterdam en huisvriend van de familie Stork. Muller,
geparenteerd aan de textielfamilie Gelderman, was in combinatie met tuinarchitect
L.A. Springer (1855-1940), betrokken bij de bouw van veel Twentse landhuizen.
Voor het ontwerp van architectuur, landschap en tuinaanleg werkte Muller samen
met verschillende andere ontwerpers, waaronder A.K. Beudt en de tuinarchitecten
P.H. Wattez (1871-1953) en, opnieuw, Springer.

Het landschap voor 1910
De eerste bewoning inTwente vond plaats op de overgang van de hoger gelegen
zandruggen en de lagere gronden. In het eiken-/beukenbos op die hogere zandruggen
zijn aanvankelijk open bouwlandcomplexen ontstaan. Langs de rand van deze
bouwlanden werden de boerenerven gesitueerd en daar werden de hakhoutwallen
geplant, die als veekering dienden. Op en rond de erven werden veel eiken geplant.
Deze overgang van hoog naar laag werd zo een zeer bouwrijke rand, waarin de
erven als het ware als kralen aan elkaar geregen lagen. De lagere gronden werden
gebruikt als weide- en hooiland. De kavelgrenzen werden veelal beplant. Het
verkavelingspatroon was grillig op de rand en de hogere rug, rechthoekig en rechtlijnig
op de lagere gronden. De gieterij van Stork werd gebouwd aan de spoorlijn op een
hoger gelegen bouwlandcomplex. Het gebied ten zuidwesten hiervan, dat als eerste
werd ontwikkeld, bestond uit een rand met boerenerven en nattere weide- en
hooilanden.
Op het noordelijk deel van het terrein stonden veel bomen langs wegen, rond erven
en in bospercelen. Bij de planvorming werd met het aanwezige groen, dat grondig
was geïnventariseerd, rekening gehouden. Soms werden bij de uitvoering bomen
verplaatst.
Het zuidelijk deel, dat tevens het grootste was, was door zijn lage ligging drassig.
Om deze lage gronden door ophoging met zand bouwrijp te maken is in het laagste
deel een zandput gemaakt, ten zuiden van de geprojecteerde wijk.
Op het terrein stonden bij de aankoop in 1909 in het noordelijk deel in ieder geval
twee boerderijen en een tiental landarbeidershuizen. Op oudere kaarten

4 De C.T. Storkstraat wordt beëindigd door een blokje dat ten opzichte van de rooilijn is teruggelegd
en waarvan de gevel bovendien licht inspringt. Twee platanen ondersteunen het patroon.
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5 Met eenvoudige middelen is de speciale plaats en functie van het C.T. Storkplein benadrukt:

-

de bebouwing staat zonder voortuinen op de rooilijn;
de bebouwing is gemiddeld hoger dan elders;
door versmallingen in de aansluitende straten is de pleinwerking versterkt;
de bestrating wijkt af in patroon en materiaal.

zijn echter wel meer boerenerven te onderscheiden. Voorzover de bebouwing niet
in het plan kon worden opgenomen is ze gesloopt. Eén van de boerderijen is later
afgebroken, maar diende tijdens de bouw van de wijk als dependence van het
architectenbureau.

Landschap en stedebouw De eerste fase (1911-1917)
Bij het ontwerp van de eerste fase werd niet alleen uitgegaan van het bestaande
bomenbestand, maar ook reeds bestaande wegen en paden werden zoveel mogelijk
in het plan opgenomen. Zo volgen onder andere de Haaksbergerdij k (nu Oelerweg),
de Lansinkweg en de Lansink Eschweg bestaande
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tracees. De Buitenweg is eveneens op oude kaarten herkenbaar aanwezig. In de
huidige situatie heeft hij geen gebogen verloop, maar twee rechte delen met een knik.
Er zijn twee hoofdontsluitingen in het tuindorp: de Lansinkweg en de C.T.
Storkstraat. De laatste vormt de toegang tot de wijk vanaf de voormalige fabriek,
wat in de bebouwing werd geaccentueerd door een fors pand met torentje op de hoek
met de Julianalaan. Daar waar Lansinkweg en C.T. Storkstraat elkaar kruisen is het
centrum van het dorp geprojecteerd, het C.T. Storkplein. Aan dit plein kregen de
belangrijkste voorzieningen een plaats, zoals een overdekte winkelgalerij, een hotel
en, direct om de hoek in de C.T. Storkstraat, de kleuterschool.
De eiken op het C.T. Storkplein moeten de bomen zijn die langs het boerenerf 't
Lansink en de weg hebben gestaan. Aan de noord- en oostzijde van de Lansinkweg
zullen de meeste waardevolle bomen rond de erven hebben gestaan. In de huidige
situatie worden daar de meest monumentale bomen aangetroffen.
In de eerste fase ligt het stratenpatroon overwegend noord/zuid in verband met de
bezonning van vooren achtergevels van de woningen. Een secundair wegenstelsel
werd gevormd door de paden tussen de achtertuinen. Voor de beleving van de wijk
als tuindorp is het zorgvuldig gedetailleerde straatprofiel met voortuinen, continuë
tuinscheidingen, grasbermen en bomen van groot belang.
De straten werden aangelegd volgens het systeem MacAdam en voorzien van een
geteerd wegdek. Het Storkplein kreeg door een waaiervormige

6 Plattegrond van een deel van de tweede fase met onder andere de aansluiting van de Geerdinksweg.

bestrating van kleine basaltkeien een meer stenen karakter. Een primeur voor Hengelo
was de aanleg van riolering onder de straten.

De tweede en derde fase (1917-1926, 1926-1929)
In de tweede fase werd de zandput vormgegeven, waaruit voor de eerste al zand was
gehaald. Omdat er was gegraven aan weerszijden van een waterloop, vulde de zandput
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zich met water. Op instigatie van de bewoners heeft de vijver omstreeks 1922 een
functie gekregen als zwemvijver. Het zwembad werd ontworpen als een grote vijver
in een park, dat als attracties had: wandelen, zwemmen en schaatsen. De nutteloze
put kreeg zo een belangrijke waarde voor het tuindorp. Daartoe zijn naar ontwerp
van Muller en Beudt de kleedcabines en een steiger gebouwd. De waterloop, nu
aanwezig als Woolderbinnenbeek, kon worden gebruikt als overloop voor het
zwembad.
Ook in deze fase werden elementen uit het terrein in het plan opgenomen. Zo
vinden we de erfbeplanting en oprijlaan van een oud erf terug in de Spoelsterstraat
en een deel van de Sterkerstraat. Wellicht lag de erfbebouwing op de plaats, waar
nu in de Spoelsterstraat één woning terugligt ten opzichte van de rooilijn. In het
stedebouwkundig plan wordt duidelijk gereageerd op de Geerdinksweg, een
belangrijke zijweg van de Oelerweg. Zowel in het stratenpatroon (met de curven van
Kettingstraat en Weversweg) als in de bebouwing (met een gebogen bouwblok)
wordt de ontmoeting van die twee wegen met het tuindorp benadrukt.
In de derde fase is het radiale verkavelingspatroon van het landschap overgenomen
in het stedebouwkundig plan.

7 Plattegrond van een deel van de laatste fase, het deel tussen vijver en Breemarsweg.
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8 Plattegrond en aanzicht woningtype K2. Huurprijs f 3,20 per week. (Tuindorp Het Lansink, 1918.)

De laatste fase (na 1945)
Na de oorlog zijn enkele open gebleven gebieden bebouwd,zoals een stuk ten noorden
van de vijver (tussen Vijverlaan en Spinnersweg) en een stuk ten zuidwesten ervan
(tussen vijver en Breemarsweg). Met name voor het laatste gebied waren diverse
stedebouwkundige plannen ontwikkeld (onder andere in 1925 door Karel Muller en
in 1929 door A.K. Beudt), maar deze zijn nooit gerealiseerd. Uit het ontwerp van
Beudt zijn wel elementen overgenomen in het uitgevoerde plan. Ten opzichte van
de kern van het tuindorp ligt het na-oorlogse gedeelte wat afzijdig, omdat het alleen
via de Badhuisstraat en een voetpad is te bereiken.
Behalve een oude waterloop, waarop een deel van de Dieselstraat is gelegd, bood
het landschap geen aanleiding om elementen ervan op te nemen in het
stedebouwkundig plan.

3 Bebouwing
Opgave bij het ontwerpen van 't Lansink was:
‘door aanleg eener kolonie van goede woningen voor arbeiders en beambten, eene
prettige, frissche woonomgeving te scheppen waar elke benauwdheid van smalle
straten of eng gebouwde huizen plaats moest maken voor licht en lucht, zulks met
een betaalbare huur’.
De woningdichtheid is daarmee in overeenstemming heel laag, in de eerste fase zo'n
twintig woningen per hectare, later ca. 33 woningen per hectare. Typerend voor dit
tuindorp is dat huizen van verschillende grootte en luxe door elkaar werden geplaatst,
het meest in de eerste fase. De latere fasen zijn wat soberder van opzet en kennen
minder differentiatie.
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In het oudste gedeelte bouwde men in vijf verschillende prijsklassen, beginnend
bij f 2,40 per week. In die eerste fase bedroeg het aantal woningen per blok meestal
twee of drie, in de latere uitbreidingen is in verband met de kosten het aantal woningen
per blok verhoogd tot maximaal zes.
Bij de indeling van de woningen werd rekening gehouden met de wensen van de
bewoners. Al in 1910 belegde men een vergadering met werknemers van de fabriek,
waaronder ook toekomstige huurders. In datzelfde jaar werd een tentoonstelling van
woningindelingen gehouden in het verenigingsgebouw, waar plannen konden worden
bekeken en gelegenheid werd geboden tot het maken van op- of aanmerkingen.
Alle huizen kregen op de begane grond een woonkamer van minimaal 16 m2, een
keuken, die met opzet zo klein gehouden is dat er niet in ‘gewoond’ kon worden, en
een ‘mooie kamer’. Naast de keuken lag een kleine bijkeuken of bergplaats. In eerste
instantie kregen alle woningen een kelder; later is in de kleinere woningtypen een
verdiept gelegen kelderkast aangebrachtt. Drie van de eerste woningen hebben naar
Twents gebruik een opkamer als slaapkamer, maar bij alle overige woningen zijn de
slaapkamers op de verdieping aangebracht. Aanvankelijk hadden de kleinste typen
twee slaapkamers,
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9 Plattegrond en aanzicht woningtype T. Huurprijs f 4,85 (bij 500 m2) per week. (Tuindorp Het
Lansink, 1918.)

later waren er bijna overal drie. Woningen met een huur van meer dan f 4,50 hadden
een badkamer, bij de goedkopere huizen was in de keuken onder een opklapbaar
aanrecht een bad aangebracht. Alle huizen werden voorzien van een wc met
waterspoeling, gas om op te koken en elektrisch licht. Bovendien werd elk huis via
een beerput aangesloten op het openbaar riool. De buitenmuren zijn uitgevoerd als
spouwmuur, de daken zijn voorzien van dakbeschot. De verdiepinghoogte varieert
van 2,70 tot 3,10 meter. Bij de toewijzing van de woningen genoot het personeel van
de bij de bouwvereniging aangesloten bedrijven de voorkeur, maar in principe stond
't Lansink voor iedereen open.
De achtertuinen werden als moestuin gebruikt en vervulden zo een rol in de
voedselvoorziening. Tussen de percelen stonden hekken van gaas. Hier en daar
werden fruitbomen geplant. De achterterreinen hadden een open karakter.
Over de aanleg van de voortuinen weten we niet meer, dan dat ze de eerste keer
door tuinarchitect Wattez zijn ontworpen en aangelegd. Later werden wel eens
wedstrijden gehouden wie de mooiste voortuin had. Wel is te zien dat op zeer
markante punten bomen en coniferen werden geplant die nu na 80 jaar beeldbepalend
zijn geworden.
Het groene karakter van de wijk werd in eerste instantie met name bereikt door
de bomen die werden gehandhaafd. Zij kwamen in het plan terecht als de boom op
een straathoek, een boom in een wat diepere zijtuin, een boom als achtergrond op
de binnenterreinen. Dit komt met name voor aan de oostzijde van de Lansinkweg.
Daar stonden de meeste bomen, vooral eiken.
Het patroon is aan de westzijde voortgezet. Er werden echter minder eiken gebruikt
en vaker werd gekozen voor bijvoorbeeld wilg, linde, plataan of kastanje. Dit zijn
parkbomen, die om hun sierwaarde werden geplant, in tegenstelling tot de eiken die
hier van nature voorkwamen en die op de boerenerven een nuttige functie hadden.
In de tweede en derde fase komt het karakter van de belangrijkste straten overeen
met dat uit de eerste fase, zij het dat de architectuur wat minder gevarieerd en
uitbundig is en met name de duurste woningen nagenoeg ontbreken. Een groot verschil
is echter dat deze twee latere fasen een hierarchie van straten kennen, waarvan het
karakter nogal uiteen kan lopen.
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De materiaal- en loonkosten hadden een zekere verdichting noodzakelijk gemaakt.
Deze uitte zich in kleinere kavels en grotere bloklengtes, met name in de minder
belangrijke zijstraten. Hier zijn vaak ook de voortuinen weggelaten. Van sociale
menging is in deze straten ook veel minder sprake: alle wat duurdere woningen staan
aan de hoofdstraten.
Gevolg is dat de zijstraten gekenmerkt worden door een sobere architectuur, een
smal profiel en een steenachtig karakter. De straten zijn vaak gebogen of hebben na
een korte rechtstand een bocht. De
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10 Het Lansink, luchtfoto eerste en tweede fase, ca. 1926, vanuit het oosten. Iets rechts van het midden
is het C.T. Storkplein te zien, waarop naar het noordoosten met een bocht de C.T. Storkstraat aansluit
en naar het zuiden (links) de Lansinkweg. Aan deze zuidzijde wordt de grens gevormd door de gebogen
Spinnersweg, die bij het Plein 1918 aansluit op de Weversweg. De knoop van Geerdinksweg en
Oelerweg en de reactie daarop in het plan met de gebogen wanden van Weversweg en Kettingstraat
zijn links, juist boven het midden van de foto, goed te zien. Foto KLM Aerocarto.

Marten Meesstraat en de Ketelstraat verbinden deze uitbreiding met de eerste
bouwfase.
Het groene karakter werd in deze fase waarschijnlijk niet zozeer bereikt door
gehandhaafde bomen. Er werden nieuwe bomen geplant rond de vijver, bij de
Woolderbinnenbeek, Plein 1918 en in de grasbermen van straten, zoals platanen in
de Kettingstraat en iepen in de Marten Meesstraat.

Architectuur
Ondanks de gevarieerde architectuur wordt 't Lansink toch door een bepaalde eenheid
gekenmerkt.
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11 Plein 1918 is een zorgvuldig vormgegeven vierkant pleintje, 45 graden gedraaid ten opzichte van
het stratenpatroon. Vier identieke woningblokken en erfscheidingen, acht kastanjebomen op de hoeken
van de trottoirs, prunussen in de zijtuinen en een symmetrisch bestratingspatroon zijn de elementen
waarmee hier een verbijzondering in het patroon van de wijk is aangebracht.

Jaarboek Monumentenzorg 1992

36

12 Vijver en zwembad zijn in het plan, evenals het C.T. Storkplein, brandpunten van activiteiten en
markante herkenningspunten. Daarbij is de landschappelijke waarde van de vijver met zijn
oeverbegroeiing en bomen bijzonder hoog. Rondom de vijver staan in het gazon meer dan 20
verschillende soorten bomen, waarvan de oudste al van voor 1900 stammen. Door die soortenvariatie
werd het vijverareaal zelf als het ware een park, een idee dat werd versterkt door de banken rond de
vijver.

13 De aansluiting van de Lansinkweg met Marten Meesstraat en Spinnersweg is schijnbaar toevallig
vormgegeven. Het lange bouwblok langs de Lansinkweg vormt de begeleiding van de doorgaande
weg. De hoeken van de Marten Meesstraat worden geaccentueerd door symmetrische bouwblokken,
waarvan dat aan de Lansinkweg vanaf het C.T. Storkplein te zien is.

Deze eenheid komt voort uit de vormentaal die is toegepast, waarbij een aantal
gemeenschappelijke kenmerken de karakteristiek bepaalt. De belangrijkste daarvan
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zijn de bouwvolumes, de daken, de behandeling van ramen en deuren en de
detaillering.
De bouwvolumes hebben eenvoudige rechthoekige grondvormen met grote
sprekende dakvlakken en zijn altijd evenwijdig aan de rooilijn gesitueerd, waarbij
zij de straatkromming volgen. Ramen en deuren zijn als gaten in de gevels behandeld,
zodat de relatief grote muurvlakken intact zijn gelaten. In de detaillering is er een
vrij grote eenheid, ongetwijfeld omdat er maar een beperkt aantal ontwerpers
(voornamelijk Muller en Beudt) aan de gang is geweest. Veel van de architectonische
onderdelen kregen door profileringen (paneeldeuren, profiellijsten langs goten,
randen) een zekere verfijning. Tezamen met neggekanten van kozijnen, overstekken
van daken of goten enzovoort werd zo een rijk spel van licht en schaduw in de gevels
verkregen.
Alle bebouwing bestaat uit één of twee lagen met vrij steile pannen daken (ca. 50
graden). Maar door verschillen in verdiepinghoogten, kapvormen, topgevels en
goothoogten ontstaat een grote variatie in bouwmassa's.
Daar er geen kleurenschema's of kleurenfoto's van de oorspronkelijke toestand
zijn, is het nog onduidelijk welke kleuren vroeger gebruikt zijn. Maar op
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14 Hoek Marten Meesstraat / Spinnersweg.
De relatief hoge en doorgaande tuinmuren met daarop eventueel gietijzeren of houten hekjes geven
een duidelijke scheiding van privé en openbaar gebied. Ze verbinden de tuinen met elkaar tot een
parkachtige ruimte met woningen en definiëren de openbare ruimte. Op de straathoeken volgen zij
de afrondingen van de wegg. Bij ieder woninggblok verandert de vormgeving van de erfscheidingen.
Zij zijn onderdeel van de architectuur van de woning.
Hagen waren dan ook in de visie van de tuindorparchitecten geen middel om de overgang tussen de
woning en de buitenruimte vorm te geven.

15 Woningen type EE, Lansinkweg.

oude zwart-wit foto's is duidelijk te zien dat de kleuren per woningblok verschilden.
Het schilderwerk was óf helemaal licht of helemaal donker (inklusief gootlijsten,
windveren en eventueel aanwezige lateien), óf er werd gewerkt met lichte kozijnen
met donker raamhout of donkere kozijnen met licht raamhout. Gootlijsten en
dergelijke waren dan vaak in de kleur van de kozijnen geschilderd. Heel bijzonder
is de afwisseling per woningblok van daken met rode en daken met blauwe gesmoorde
pannen. Ook de pan-typen konden verschillen. De kleur van de daken volgt een
duidelijk patroon dat echter niet al te strikt is uitgevoerd.
Ook in de architectonische stijl is gevarieerd. We treffen referenties aan het
klassicisme van rond 1800 aan in het hotel, ontmoeten de Hollandse renaissance in
de winkelgalerij en in een enkele prominent geplaatste woning. Vaak zijn blokjes
geïnspireerd op de architectuur van de tuindorpen die in Engeland of Nederland tot
voorbeeld dienden, zoals het werk van Baillie Scott of het Delftse Agnetapark. Stukjes
vakwerkbouw kunnen voorkomen als referentie aan Engelse voorbeelden (Port
Sunlight), maar ook verwijzen naar de landelijke bouwkunst in Twente. En natuurlijk
treffen we de baksteenarchitectuur aan, die de woningcomplexen in de eerste decennia
van de eeuw op veel plaatsen in het land kenmerkte en waarvan voorbeelden als die
van Gratama en Versteeg of J.E. van der Pek ook in 't Lansink te herkennen zijn.

Veranderingen Stedebouw en groenstructuur
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Wanneer we de huidige situatietekening naast de plantekeningen leggen, zijn de
verschillen heel gering. Stratenpatroon, straatprofielen, rooilijnen en bebouwing zijn
elk maar op een enkel punt zichtbaar gewijzigd.
Belangrijke veranderingen die zich hebben voorgedaan, zijn maar ten dele zichtbaar.
Heel belangrijk is geweest de verkoop in de jaren zeventig van individuele woningen
aan bijvoorbeeld de bewoners. Hierdoor is het eigendom per woningblok versnipperd.
Het secundaire stelsel van achterpaden is deels verdwenen, doordat ook de paden
zijn verkocht.
De bij aanleg volledig groene achtertuinen worden steeds meer bebouwd: garages,
schuurtjes en achteraanbouwen aan de woningen hebben het beeld van de
achterterreinen drastisch veranderd en ook de oorspronkelijke achterpaden zijn voor
een groot deel bebouwd. Hierdoor zijn veel grote bomen verdwenen.
Bebouwing in de voortuinen komt niet voor, maar wel zijn tussen de
woningblokken nogal eens beeldverstorende toevoegingen zoals garages gebouwd,
soms tot vóór de voorgevelrooilijn.
De veranderingen die hebben plaatsgevonden betreffen dus niet de hoofdopzet
maar details. Stedebouwkundig is het ontwerp maar op één punt echt structureel
aangetast, namelijk door de afsluiting van de Kettingstraat, onderdeel van de
belangrijkste doorgaande route door het tuindorp. Binnen 't Lansink heeft de
toegenomen verkeersdruk niet tot aanpassingen geleid, maar voegt de auto zich in
het karakteristieke stratenpatroon en de bestaande straatprofielen.
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Architectuur
Ook de wijzigingen in de architectuur zijn nog incidenteel en betreffen details; de
hoofdmassa's van de bouwblokken zijn niet gewijzigd. De kapvormen bleven
gehandhaafd en, uitgezonderd bij de gerenoveerde woningblokjes, werden ook
gevelmetselwerk, stucwerk, gevelbetimmeringen, vakwerk e.d. niet veranderd. Ook
aan het principe dat gevelopeningen behandeld werden als gaten in muurvlakken is
in het algemeen niet getornd.
Wel zijn veelal gewijzigd de raamindelingen, luiken, voordeuren, dakkapellen,
schoorstenen, type dakpannen en de kleuren van het schilderwerk. Deze wijzigingen
kunnen nogal beeldverstorend zijn.
Bij de raamindelingen is de roedeverdeling vaak verdwenen, als gevolg van de
tendens grotere glasopeningen te creëren. Daarbij zijn ook houtzwaarten en
detailleringen gewijzigd (bijvoorbeeld kunststofkozijnen, vast glas zonder raamhout,
e.d.). Luiken zijn verdwenen of passen niet meer op de nieuwe raamindelingen.
Dakkapellen hadden in het algemeen een eigen pannenkapje, dat inmiddels door
een platte afdekking is vervangen, waarbij de randdetaillering dan veel grover is. Bij
de goten kwamen oorspronkelijk veel uitgetimmerde goten en, in de eerste fase,
gietijzer voor. Vervangen daarvan door p.v.c. of zinken mastgoten is duidelijk een
verarming. Op de daken is het aantal schoorstenen drastisch gereduceerd, terwijl de
overgebleven exemplaren zijn ingekort of opnieuw opgemetseld. Hiermee zijn de
afdekkingen en siermetselwerkbeindigingen verdwenen.
Gevolg van alle wijzigingen is dat veel vertikale accenten uit de architectuur zijn
verdwenen en dat een verarming van de detaillering (profiellijsten, schaduwwerking)
is ontstaan, die vooral bij woningen met een vrij sobere architectuur nogal opvalt.
Sterk beeldverstorend is het, dat de eenheid per woningblok vaak niet is gerespecteerd,
bijvoorbeeld door verschillend kleurgebruik. Verschillende woningen in één blok
zijn elk op een andere wijze aan de wensen van de bewoners aangepast, een proces
dat is ingezet toen de woningen per stuk werden verkocht.
Het noemen van dergelijke schijnbaar subtiele ingrepen is voor veel architectuur
triviaal, maar bij een ensemble als dit tuindorp worden de effecten van de wijzigingen
al snel als kwaliteitsverlies ervaren. Toch zijn zij een gevolg van gewijzigde
opvattingen over ruimtegebruik, eisen ten aanzien van woongenot en wat dies meer
zij, waaraan ook 't Lansink niet kan ontkomen. Waar sprake is van grenzen aan de
technische levensduur, is systematische renovatie van onderdelen, van woningen of
van blokken dan ook anno 1992 volop in bespreking.

4 Het succes van een renovatie
Een snelle ronde langs enkele belangrijke gerenoveerde tuindorpen elders in het land
leert onmiddellijk hoe uiteenlopend de resultaten zijn. Het beeld dat een wijk na
renovatie oplevert is natuurlijk van een aantal factoren afhankelijk (projektorganisatie,
financiële situatie, wensen van bewoners etc.), maar toch voor een belangrijk deel
ook van wat de opdrachtgever vóór de renovatie voor ogen stond. De mate waarin
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het historisch besef gewicht in de schaal legt, kan van doorslaggevende betekenis
zijn voor het eindresultaat. Hieronder zullen enkele gerenoveerde projekten worden
beoordeeld op het uiteindelijke beeld. Dit korte bestek laat geen ruimte voor een
uitvoerige analyse van de vaak zeer complexe achtergronden. Ook op de wijzigingen
van de interieurs, die vrijwel nergens onaangetast bleven, wordt hier niet ingegaan.
Voor de meeste tuindorpen geldt dat de bijzondere waarde minder in de interieurs
ligt dan in het stedebouwkundig en architectonisch ontwerp. De aangehaalde
voorbeelden zijn willekeurig, maar wel representatief voor de verschillende
problemen.
Het Utrechtse Elinkwijk is, als slecht voorbeeld, bijzonder instructief. De wijk is
in een aantal opzichten nauw met Het Lansink verwant. De architekt is dezelfde, de
woningtypen zijn zeer gevarieerd en de woningen zijn particulier bezit. Dat laatste
geeft al aan waarom de wijk niet als geheel is gerenoveerd. Het beeld is in de loop
der tijd steeds verder versnipperd. Iedere woning lijkt zich van de andere te willen
onderscheiden in raamvormen, detaillering en kleur. Van de gepleisterde woonblokken
hebben geen twee woningen dezelfde kleur wit. De oorspronkelijke erfscheidingen
zijn vervangen door allerlei soorten latwerk. Daarbij komt dat het straatprofiel is
verstedelijkt door betontegels en verkeerspaaltjes. Elinkwijk toont duidelijk aan hoe
belangrijk bindende elementen als kleur, materiaal e.d. zijn, juist in een omgeving
waar de architektonische vormen op zich zelf al zo divers zijn. Door vergaande
individualisering van de afzonderlijke woningen valt de eenheid van de wijk dan
juist des te sneller weg. Gevolg is een verbrokkeld en verstedelijkt beeld, waaruit
het tuindorp-ideaal nauwelijks meer afleesbaar is. In scherp contrast hiermee staat
het aangrenzende Zuilen, een kleine tuinwijk met rechthoekig stratenpatroon. Bij de
renovatie van deze wijk, die door één corporatie wordt beheerd, is met succes
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16 Renovatie woningen type HL. Vensters sterk gewijzigd; keramische pannen vervangen door
betonpannen.

getracht om bij het oorspronkelijk beeld aan te sluiten. De vensters hebben hun
oorspronkelijke maten en een uniforme kleurencombinatie behouden. De overal
gehandhaafde oudhollandse pannen, afwisselend rood en blauw, dragen in belangrijke
mate bij aan het karakter van de wijk. Overigens is niet naar een verregaande
reconstructie gestreefd.
De tuinhekjes bestaan uit ijzeren buizen (van een eerdere renovatie) en de oude
dakkapellen met rabatdelen zijn vervangen door nieuwe, in eenvoudiger vorm, maar
wel van hout. Voordeuren spelen een grote rol in het totale beeld en het is te betreuren
dat hier gekozen is voor detonerende, blank gelakte deuren met structuurglas.
Desondanks is Zuilen een goed voorbeeld van een renovatie, waarbij een globale
benadering van het oorspronkelijke beeld niet persé minder succesvol hoeft te zijn
dan een reconstructie tot in het kleinste detail. Voorwaarde is dan wel een uniforme
behandeling van een aantal essentiële, bindende elementen (zoals raamvormen, kleur,
en in dit geval een consequente beplanting van twee boomsoorten voor korte en lange
straten).
Het belang van één beheerder, waardoor één omvattende aanpak mogelijk wordt,
spreekt ook uit de succesvolle renovatie van De Riet in Almelo, een wijk ongeveer
even kleinschalig als Zuilen en met een even gelijkvormige architektuur. In die reeks
past ook Heveadorp bij Renkum, één van de meest geslaagde renovaties in ons land,
waarbij het oorspronkelijke beeld, dat afgezien van de slechte bouwtechnische staat
niet ernstig was verstoord, scrupuleus is hersteld.
Wat het betekent als een renovatie uitsluitend gedicteerd wordt door financiële
overwegingen en huidige normen toont Heyplaat in Rotterdam. Deze wijk kampt
met hetzelfde probleem als Elinkwijk: een grote diversiteit in woningtypen en dan
nog een sterk uiteenlopend individueel onderhoud. De huidige renovatie wordt
gekenmerkt door grootschalige toepassing van kunststof (goten, daklijsten, ramen,
dakkapellen), ingrijpende gevelreiniging en vervangende nieuwbouw waar herstel
niet mogelijk bleek. De nieuwbouw geschiedt conform de oude bouwmassa, maar
in nieuwe en afwijkende materialen. Inboetwerk aan bestaande woningen gebeurt
met afwijkende, moderne steen en afwijkende voegspecie. Alles wat Heyplaat
herkenbaar maakte als een tuindorp uit 1913 moest wijken voor een zo efficiënt
mogelijke renovatie en al wat rest is de aanleg en de bouwmassa van de
woningblokken. Overduidelijk blijkt hieruit dat alleen de instandhouding van de
stedebouwkundige structuur geen voldoende garantie biedt voor het behoud van de
historische kwaliteit. Juist door zijn diversiteit in bebouwing heeft Heyplaat behoefte
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aan een eenduidig uitgangspunt voor renovatie. Vervangende nieuwbouw en forse
gevelreiniging zorgen voor een verdergaande versnippering van het totaalbeeld. De
toegepaste ad-hoc benadering blijkt nu al desastreus voor de herkenbaarheid van de
historische karakteristiek, waaraan ook de nieuwe betonklinkers en -tegels het hunne
bijdragen.

5 Renovatie in 't Lansink
De grote verscheidenheid aan bebouwing en het grote aantal woningen in particulier
bezit betekenen voor renovatie in 't Lansink een groot risico. Echter: de versnippering
van het totaalbeeld als gevolg van individueel bezit is nog niet zo ver gevorderd als
in Elinkwijk en het uitvoerige vooronderzoek op verschillende terreinen voorkomt
wellicht
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een puur functionele benadering als in Heyplaat.
Naar aanleiding van genoemde voorbeelden kunnen enkele elementen worden
aangegeven die als de belangrijkste oorzaken van het mislukken van een renovatie
gelden - wil men althans het historische aspekt laten meewegen:
* Juist in wijken met gevarieerde bebouwing (zoals Elinkwijk, Heyplaat en 't
Lansink) zijn bindende elementen van grote betekenis voor de eenheid van de
stedebouwdige structuur. Dat wil zeggen een consequente toepassing van raam
vormen, kleuren en detaillering (zoveel mogelijk in de geest van het
oorspronkelijke beeld) en een zo gering mogelijke verstoring van de textuur
van de bouwmaterialen (geen gevelreiniging; indien nieuwbouw onvermijdelijk
is, dan zoveel mogelijk met hergebruikte steen).
* Traditionele materialen. De toepassing van kunstof introduceert een stedelijke
standaardisering die voor het landelijk karakter van een tuinwijk wezensvreemd
is. Hetzelfde geldt voor de openbare ruimte. Betontegels en -klinkers verweren
nauwelijks en geven de wijk een langdurig ‘nieuw’ en stedelijk aanzien.

Casus Spoelsterstraat/Sterkerstraat
Een deel van de woningen in 't Lansink is eigendom van de Hengelose
Bouwvereniging ‘Ons Belang’. Deze woningen worden in de loop van de jaren
1991-1993 onderdeel van de stadsvernieuwingsmachinerie. Daarbij gaat het soms
om renovatie, zoals bij het opvallende ronde blok aan de Oelerweg, maar in een enkel
geval komt ook de ‘sloop/nieuwbouw-variant’ om de hoek. Voor de blokken aan de
Woolderbeekweg (‘de poort’), die in de Spoelsterstraat

17 Casus Spoelsterstraat/ Sterkerstraat: ‘de haak’.
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18 Casus Spoelsterstraat / Sterkerstraat: ‘de poort’ aan de Woolderbeekweg.
Het profiel van de Woolderbeekweg, gelegen tussen de vijver en de Oelerweg en aan de
Woolderbinnenbeek, is symmetrisch opgebouwd. In tegenstelling tot het parkje bij de vijver staat hier
maar één boomsoort: de kastanje.
De bebouwing aan de zuidkant is van later datum (1938), maar is volledig aangepast aan de bebouwing
uit de vorige fasen door gebruik van eenzelfde vormentaal: pannendaken, metselwerk op de begane
grond, gecombineerd met stuc op de verdieping en met gevelopeningen behandeld als gaten in de
muur.

(‘de knik’) en de Sterkerstraat (‘de haak’) wordt in de tweede helft van 1992 deze
variant bestudeerd en uitgewerkt. De blokken in ‘de poort’ zijn bouwkundig te slecht
om ze kunnen handhaven. De lokatie aan de beek en met uitzicht op prachtige
woningblokken van juist voor de oorlog maakt het mogelijk hier eventueel
premie-koopwoningen te bouwen. Voor de voorwaarden die in het kader van het
welstandstoezicht zullen worden gesteld, vormen de gegevens uit de voor-onderzoeken
nu een goede basis.
Van de blokken in ‘de knik’ is duidelijk dat zij om volkshuisvestingstechnische
redenen wellicht beter gesloopt zouden kunnen worden, wat de aannemer
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ook van een bouwstroom kan voorzien die een zekere kritische grootte haalt. Vanwege
het belang echter, dat de betrokken partijen hechten aan het tuindorp, zal nog eens
nauwkeurig per blokje (van elk twee woningen) worden bekeken of het technisch te
handhaven is. Als er nieuwbouw moet komen, dan moet die in elk geval in schaal
aangepast zijn, terwijl hergebruik van bestaand materiaal is aanbevolen.
De blokken in ‘de haak’ leveren een apart probleem op, dat de interpretatie van
het tuindorp als geheel in het geding brengt. De blokken zijn bouwtechnisch in slechte
staat door een funderingsprobleem. Bovendien wordt de aanleg van de Sterkerstraat
in het algemeen als voor het tuindorp minder geslaagd beoordeeld omdat een aantal
elementen, zoals voortuinen en de karakteristieke straatprofielen hier ontbreekt. Het
is evident, dat in dit binnengebied van 't Lansink de versobering die de tweede en
derde fase van de aanleg van het tuindorp kenmerkte, het best te zien is. Spoelsterstraat
en Sterkerstraat zijn wel de meest ‘stadse’ straten uit het dorp, wat hen in de
waardering al direct een mindere plaats heeft bezorgd. Dat ook de ontwerpers hier
de landelijkheid gering hebben gevonden kan wellicht blijken uit het bouwen van
de zeer opvallende gevel in de hoek van de Sterkerstraat, pal in de as van de
Spoelsterstraat, die door deze gevel dan ook wordt gedomineerd. Het gaat om een
als vakwerkbouw uitgevoerde voorzetgevel, als een zetstuk op een podium geplaatst
vóór de laatste woning van een overigens continu bouwblok. Dit scherm met zijn
Twentse vakwerkbouw brengt een beeld van landelijkheid in de straten, dat de
straatinrichting ontbeert. Het is niet ondenkbaar, dat de ontwerpers deze gevel ook
als zodanig hebben bedoeld.
Nieuwbouw van het blok waar deze gevel deel van uitmaakt geeft dus het probleem
dat deze ‘ikoon’ van landelijkheid het loodje zou leggen. Ook hier staat handhaving
dus als eerste op de prioriteitenlijst. Als dat niet haalbaar blijkt, zal handhaving van
alleen het gevelscherm moeten worden overwogen, dat dan geplaatst wordt vóór een
nieuw blok. De curieuze opzet van de ontwerpers wordt daarmee gehonoreerd. Als
ook dit niet haalbaar blijkt (en de budgetten dus heel erg mager zijn), moet op deze
plaats een gevel komen, die de zichtas van de Spoelsterstraat op even waardige wijze
afsluit.

Gemeente
De oudste delen van 't Lansink hebben inmiddels de leeftijd van tachtig jaar bereikt.
Desondanks heeft de wijk nog veel van zijn oorspronkelijke karakter behouden. De
ruimtelijke structuur is nagenoeg dezelfde gebleven. Van de oorspronkelijke
bebouwing is het merendeel nog aanwezig, zij het hier en daar op onderdelen
gewijzigd. De bomen in de wijk zijn indrukwekkender dan ooit. Toch tekent zich
een duidelijk proces af van verval of wat neutraler gezegd, van slijtage. Bij
onbelemmerde voortschrijding van dit proces wordt de karakteristiek van de wijk in
ernstige mate bedreigd.
Er is nogal wat achterstallig onderhoud, een aantal gevels is verzakt, de druk van
bijgebouwen op de groene erven neemt toe, met verbouw en schilderwerk wordt
onvoldoende op de kenmerken van de architectuur ingespeeld, een aantal
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voorzieningen, waaronder de zweminrichting in de vijver, staat onder druk, een
integraal op de specifieke kenmerken afgestemd omgevingsbeheer ontbreekt.
Zonder twijfel kan 't Lansink tot de meest waardevolle tuindorpen in Nederland
worden gerekend.
Wat haar karakter en gaafheid betreft neemt ze in deze categorie een eigen plaats
in.
Zich bewust van de waarde van 't Lansink en bekend met de problemen die zich
aandienen, is het gemeentebestuur begonnen maatregelen te treffen om het negatieve
slijtageproces in een positief herstelproces om te buigen. Het heeft studies laten doen
naar de ruimtelijke en historische waarden, naar de beheersaspecten en de
(woon)technische kwaliteit in 't Lansink.4. Op basis van die studies is een plan van
aanpak voor het tuindorp in de maak en de gemeenteraad heeft een budget gevoteerd
voor de renovatie, dat echter het benodigde budget voor het overeind houden van
belangrijke waarden nog niet benadert. Bij de ministeries van VROM en WVC wordt
gezocht naar aanvullende financiering. Er is een uiterst actieve bewonersvereniging,
die met het bestuur goede contacten heeft.
In het plan van aanpak moeten ook richtlijnen voor de verschillende gemeentelijke
diensten een plaats krijgen. Verkeersmaatregelen, herbestratingsplannen,
groenonderhoud, straatverlichting en alle andere aspecten van het beheer van de
openbare ruimte hangen te nauw samen met de beeldkwaliteit van het tuindorp om
ze niet integraal te beschouwen.
Voor de sturing van veranderingen is een welstandsplan in de maak, dat aan
bewoners en welstandscommissie richtlijnen moet geven voor de aanpak van
bouwvoornemens in de wijk. Daarbij moet worden aangetekend, dat de aard van de
bouwvoornemens, waarmee de welstandsadvisering zich mag bemoeien, door de
nieuwe Woningwet en Modelbouwverordening aanmerkelijk is ingeperkt.
Genoemd welstandsplan zal dan ook op veel plaatsen het karakter hebben van
aanbevelingen.
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19 (pag. 42) Inventarisatie van de ruimtelijke kwaliteit in 't Lansink.
De kwaliteit van 't Lansink wordt bepaald door de afzonderlijke onderdelen van architectuur, stedebouw
en groen, maar vooral ook door de samenhang van deze onderdelen. Om dit in beeld te brengen zijn
drie categorieën benoemd:

- beeldondersteunend;
- sterk beeldondersteunend;
- beeldbepalend.
Beeldbepalende elementen zijn licht gerasterd. Dit betreft onderdelen die visueel en structureel zo
karakteristiek zijn, dat ze als oriëntatiepunten werken.
De twee belangrijkste hiervan zijn het C.T. Storkplein en de vijver. Bij de eerste zijn het de architectuur,
de ruimte van het plein, de bestrating, de bomen en de aansluitende straten die samen het karakter
bepalen. Bij de tweede wordt dit samenspel gevormd door de vijver, het zwembad, de oeverbegroeiing
met bomen, de omringende straten en de bebouwing, die dit totale gebied begrenst.
Sterk beeldondersteunend zijn bijvoorbeeld de open (d.w.z. niet gearceerde) straten en het ingekleurde
zwart. In deze straten is dankzij het samenspel van groen, bebouwing, tuinafscheidingen, privé- en
openbare ruimte het tuindorpkarakter het sterkst. Deze gebieden versterken de beeldbepalende
onderdelen en werken vooral als onderdeel in het geheel. De zeer gevarieerde architectuur en de
ruime opzet onderscheiden deze straten van de volledig gearceerde gebieden die beeldondersteunend
genoemd zijn. De ruimtelijke kwaliteit is hier eveneens hoog, maar minder dan in de hiervoor
aangeduide gebieden. In de hiërarchie van straten zijn dit de minder belangrijke, wat niet betekent
dat zij onbelangrijk zijn: deze delen ondersteunen in hoge mate het totale beeld van 't Lansink.
Tot de gearceerde gebieden behoren ook de binnenterreinen: heel belangrijk voor de woonkwaliteit,
maar minder beeldbepalend omdat ze vanaf de weg nauwelijks te zien zijn. Soms schemeren deze
gebieden door de bebouwing heen of steken de hoge bomen boven de huizen uit. In die gevallen
bepalen zij mede het groene karakter van de wijk.
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Uitvoering ervan is voor een belangrijk deel afhankelijk van een breed draagvlak bij
de bewoners. In het kader van het Monumenten Selectieproject zal 't Lansink zonder
twijfel worden aangewezen als beschermd stadsgezicht, maar die status biedt weinig
bescherming tegen bijvoorbeeld vergunningvrije bouwwerken.
Tekeningen en foto's zijn, voor zover niet anders vermeld, gemaakt door Het
Oversticht, Zwolle.
3.

Eindnoten:
1. In 1990 stelde een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Hengelo, de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg en Het Oversticht, een rapport samen, waarin de
stedebouwkundige en architectonische waarden van het tuindorp zo nauwkeurig mogelijk
werden beschreven. In dat rapport vindt dit artikel zijn oorsprong. Drs. D.H. Baalman
(eindredaktie), Ir. G.J. Bierema (teksten en tekeningen), Ir. A.E. Haag, Ir. Tj. Visser, Drs. A.
de Vries (teksten), Beeldkwaliteitsplan 't Lansink Hengelo, Zwolle (Het Oversticht) 1991. Dit
rapport kwam in opdracht van de gemeente Hengelo tot stand onder begeleiding van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist en N. Roovers te Raalte.
2. Gebruikte literatuur: J. Bruinwold Riedel, Tuinsteden, Utrecht 1906. G. Feenstra, Tuinsteden
en Volkshuisvesting in Nederland en buitenland, Amsterdam 1920. J.H.W. Leliman, ‘Het
tuindorp “'t Lansink” te Hengelo en zijne beteekenis voor de volkshuisvesting’, De Bouwwereld
40 (1914) p. 317 ev. P.F. Oomen, Tuindorpen in Nederland, sociale Woningbouw 1900-1930.
Typoscript 1978, Bibliotheek RDMZ te Zeist.
C.F. Stork, ‘'t Lansink’, Tijdschrift voor Volkshuisvensting en Stedebouw 8 (1927) p.208 ev.
Historische Atlas Overijssel, Chromotopographische Kaart des Rijks, Den Ilp (Robas) 1990.
Inventarisatie Jongere Bouwkunst en Stedebouw 1850-1940. Gemeente Hengelo, Zwolle (Het
Oversticht), mei 1990.
Karakteristieke Panden in Tuindorp 't Lansink, Hengelo (Booden), 14/11/1978.
Onderzoek naar de stedebouwkundige Waarde van 92 Woningen in Tuindorp 't Lansink, Hengelo
(Gemeente Hengelo, Stafafdeling Stedebouw), mei 1989.
Tuindorp 't Lansink, Hengelo 1981 (herdruk; oorspronkelijk 1918, bij vijftigjarig bestaan Gebr.
Stork & Co).
Voorts werd gebruik gemaakt van gegevens uit de archieven van: de Gemeente Hengelo; de
Fa. Stork; architectenbureau E.H. van Broekhuizen en architectenbureau Groothuis BV, allen
te Hengelo.
4. KAW Architekten, Bouwtechnisch Onderzoek Tuindorp 't Lansink, Groningen 1991; AKRO
Consult, Beleidsadvies Tuindorp 't Lansink, Zoetermeer 1991; Het Oversticht, zie noot 1.
3. Een selectie uit de belangrijkste Nederlandse tuindorpen, met begindata en architekten, ziet er
als volgt uit:
1913 Rotterdam, Heyplaat (H.A.J. Baanders)
1914 Renkum, Heveadorp (J. Rothuizen)
1915 Utrecht, Elinkwijk (K. Muller)
1915 Utrecht, Zuilen (Ph.J. Hamers)
1916 Almelo, De Riet (W.K. de Wijs)
1916 Rotterdam, Vreewijk (M.J. Granpré Molière)
1916 Eindhoven, Philipsdorp (G.J. de Jongh, later K.P.C. De Bazel en J.W. Hanrath)
1917 Zwijndrecht, Meerdervaart (W. Verschoor)
1917 Hilversum, div. Gemeentelijke Woningbouw (W.M. Dudok)
1911 Amsterdam-Noord (div.)
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1920
1920
1921
1925

Den Haag, Papaverhof (J. Wils)
Haarlem, Tuinwijk (J.B. van Loghem)
Amsterdam, Betondorp (div.)
Rotterdam, Kiefhoek (J.J.P. Oud) en natuurlijk de mijnkolonies in Zuid-Limburg zoals
De Hopel (Kerkrade) gebouwd in 1907-1909 en Schaesberg (Landgraaf), gebouwd in
1913-1918.
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Herman Strijbos
Kempense gotiek:
Een veel gehanteerd begrip met een onduidelijke inhoud
Hoe regionaal zijn regionale bouwvormen? Als eenmaal een naam daarvoor
is gevonden, wordt te gemakkelijk de verscheidenheid die zich onder die
naam voordoet uit het oog verloren.
Bij een tussentijdse inventarisatie in het gebied waarvoor de benaming
Kempense gotiek wordt gehanteerd, springt eerder de verscheidenheid in
het oog dan de eenheid die zo'n naam suggereert. Waar de naam naar een
dood spoor dreigt te leiden richten we de aandacht liever op de bron van
de verscheidenheid onder het oppervlak, waarin zich immers de wereld
zou moeten weerspiegelen in welke de ‘Kempense gotiek’ tot stand is
gekomen.

Vroegere publikaties en een nadere inventarisatie
Omstreeks 1920 publiceerden de Belgische architekt Stan Leurs en de kunsthistoricus
C.F.X. Smits een inventariserende studie onder de naam ‘Kempische torens’.1. Leurs
en Smits stelden onder meer vast dat de serie kerken in het gebied, (in grote lijnen
beslaat dat de provincie Noord-Brabant en grote delen van de provincies Antwerpen
en Limburg in België) ‘een zekere “enigheid” niet kan worden ontzegd, maar deze
is eerder van meer aesthetischen dan van louter formeelen aard en dat wel om de
verscheidenheid der vóórkomende typen’. Zeventig jaar later is, naast hetgeen Leurs
en Smits publiceerden, niets meer verschenen dat geheel aan datzelfde onderwerp is
gewijd. Niettemin heeft in kringen van belangstellenden de benaming ‘Kempische
gotiek’ ingang gevonden als een algemeen aanvaarde vanzelfsprekendheid.
Publikaties waarin aandacht is besteed aan het onderwerp, zij het in een ander
verband, zijn onder meer verschenen van de hand van Ter Kuile, Van Laarhoven en
Van Leeuwen.2. Alle auteurs hebben in grote lijnen hetzelfde gebied op het oog waar
binnen zij de middeleeuwse dorpskerken onder de Kempense gotiek scharen, namelijk
de provincie Noord-Brabant in Nederland, en in België de provincie Antwerpen en
het westelijke deel van de provincie Limburg (afb. 1). De benaming Kempen heeft
verschillende betekenissen. Men kan er het kwartier Kempenland mee bedoelen in
de Meierij van Den Bosch en in België met name bedoelt men er vaak het zandgebied
mee dat in de provincies Antwerpen en Limburg aansluit aan de Nederlandse grens.
In de middeleeuwen was het bisdom Luik ingedeeld in zeven aartsdiakenaten, waarvan
één het aartsdiakenaat Kempenland3. (afb. 2). Het omvatte de dekenaten Hilvarenbeek,
Cuijk, Woensel, Maaseijk, Beringen, Susteren en Wassenberg. Welk begrip men ook
wil hanteren, geen daarvan strookt volledig met het gebied dat bovengenoemde
auteurs op het oog hebben.
Bij onze studie willen we nagaan in hoeverre er samenhang bestaat binnen het
door de vroegere auteurs beoogde gebied of dat we andere grenzen moeten trekken.
Ons werkterrein moet daarvoor een ruimer areaal beslaan zodat de omringende
gebieden zichtbaar worden, waar de verschijnselen een eigen samenhang
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teweegbrengen die ze duidelijk onderscheiden van ons eigenlijke onderzoeksveld.
Vervolgens is een inventarisatie nodig van het gehele werkterrein, waaruit zal moeten
blijken in hoeverre er ergens sprake is van een kerngebied dat een formele samenhang
vertoont en zich daarmee onderscheidt van de omringende gebieden, zodat op grond
daarvan een eigen benaming is te rechtvaardigen.
Bij onze studie beperken wij ons in beginsel tot de dorpskerken omdat die veel
meer de plaatselijke omstandigheden weerspiegelen. Stadskerken als de Sint-Janskerk
van 's-Hertogenbosch, de Onze-Lieve-Vrouwekerken van Breda en Antwerpen en
de Sint-Gertrudiskerk van Bergen-op-Zoom vinden, met een aantal andere
stadskerken, hun
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1 Overzicht van het werkgebied.

2 Het bisdom Luik met het aartsdiakenaat Kempenland.
(Uit Bannenberg, Frenken en Hens, De oude dekenaten...... van het aartsdiakenaat Kempenland I,
Nijmegen 1968).

oorsprong in een veel ruimer gebied. Maar een dergelijke scheiding mag niet uit het
oog doen verliezen dat er invloeden tussen stad en platteland aanwijsbaar kunnen
zijn die aandacht vragen.
Onze inventarisatie is zeker niet volledig en dat wreekt zich soms zichtbaar.
Bovendien kon in het kader van deze bijdrage niet aan alle aspecten die van belang
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kunnen zijn aandacht worden besteed. Zo is, zoals ook vroegere auteurs deden, de
inventarisatie in hoofdzaak gericht op de torens. Onderzoek naar de kerken kan de
conclusies nog beïnvloeden.
De oorsprong van bouwvormen en gebruiken en de oorzaken van de onderlinge
beïnvloeding en van invloeden van buitenaf zijn in het kader van deze bijdrage nog
onvoldoende vast te stellen, maar niettemin blijkt al iets van de verscheidenheid van
die oorzaken en tekent zich al iets af van de factoren die het aanzien van de
bouwwereld op het platteland in de late middeleeuwen mede bepaalden. In een
vervolgstudie zullen juist die achtergronden het doel van ons onderzoek moeten
worden.
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Het noorden van het hertogdom Brabant in de late middeleeuwen
De zanderige gebieden tussen de Maas, de Peel, de veengronden van West-Brabant
en het stroomgebied van de Demer, boden weinig natuurlijke hulpbronnen voor een
rijke economische ontwikkeling. Niettemin zijn er wel enkele schriftelijke bronnen
die er op wijzen dat tenminste hier en daar in de achtste eeuw de kerk over goederen
beschikte.4.
Maar pas in de eerste eeuwen na het jaar 1000 kwam een agrarische bedrijvigheid
tot stand, die meer produceerde dan voor eigen voorziening nodig was. De agrarische
opbloei heeft ongetwijfeld veel bijgedragen aan de hausse in de kerkbouw die vanaf
ongeveer 1400 zich ontplooide. De Brabantse hertogen trachtten stimulansen te geven
aan het gebied door het verlenen van rechten aan plaatsen als Eindhoven,
Sint-Oedenrode, Helmond en Oisterwijk, maar voorzover dat al niet eerder was
gebeurd, strandden die definitief in de Tachtigjarige Oorlog. Alleen Breda,
Bergen-op-Zoom en vooral 's-Hertogenbosch ontwikkelden zich tot steden van
betekenis. Den Bosch was, na Leuven, Brussel en Antwerpen, de vierde stad van het
hertogdom, die zich vanaf haar stichting aan het einde van de twaalfde eeuw in een
snel tempo ontwikkelde.5.
Het kleigebied ten westen van 's-Hertogenbosch en ten zuiden van de Maas en het
Hollands Diep behoorde grotendeels tot het graafschap Holland en de linker oever
van de Maas, meer stroomopwaarts, vormde geen stabiel Brabants bezit.
Kerkelijk behoorde het gebied, zoals we hiervoor al vermeldden, tot het bisdom
Luik, maar of dat veel heeft betekend voor de streek, valt te betwijfelen. Veel
belangrijker zijn ongetwijfeld de abdijen en kapittels geweest die op het platteland
bezittingen hadden, de patronaatsrechten over de kerken uitoefenden en die belast
waren met het pastoraatswerk. Wat echter hun rol was bij de bouw van kerken is in
de meeste gevallen nog niet duidelijk, evenmin als de rol die de plaatselijke heren
hebben gespeeld.

De oorsprong van de laat-middeleeuwse dorpskerken
De nog bestaande middeleeuwse kerken en de overgebleven torens daarvan op het
platteland dateren nagenoeg alle uit de vijftiende en de zestiende eeuw. Maar de
stichting van parochies en rectoraten is meestal van veel vroegere datum. De gegevens
daarover zijn tot nu toe niet altijd te verifiëren, al gaan ze ongetwijfeld deels terecht
terug naar de achtste eeuw.6. Tussen de funderingen van twaalfdeeeuwse kerken zijn
bij opgravingen immers paalgaten aangetroffen van houten kerken die voorafgingen
aan de romaanse kerk (Bergeijk, Gemonden). Dat dergelijke vondsten nog weinig
zijn voorgekomen, zullen we voorlopig moeten wijten aan het ontbreken van
voldoende opgravingsgegevens. In Waalre, Oirschot, Eersel, Hilvarenbeek en
Sint-Oedenrode, om er enkele te noemen, kan aan de romaanse kerk een oudere zijn
voorafgegaan. De laatste jaren worden geleidelijk nieuwe gegevens blootgelegd over
die tot nu toe duistere periode, die hoop geven op ruimere inzichten in de toekomst.7.
In het kader van het Kempenprojekt kwam naar voren dat nabij de plek waar de
laat-middeleeuwse kerken zijn ontstaan, in veel gevallen een nederzetting tot de
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dertiende eeuw kon worden aangetoond. Zo was dat bijvoorbeeld het geval in Bladel,
Hulsel en Dommelen. In de vijftiende eeuw werd in Bladel de toren gebouwd die nu
het enige is dat over is van de oude kerk. Die kerk moet al de opvolgster zijn geweest
van een of meer voorgangsters op dezelfde plek of door verbouwing en uitbreiding
daaruit voortgekomen. De nederzetting was toen al naar elders verplaatst. En zo zal
het in veel plaatsen zijn gegaan.8. Overigens zullen niet alle houten kerken teruggaan
tot vóór de twaalfde eeuw. De laatmiddeleeuwse kerk van Luyksgestel, die in 1959
is gesloopt, had een houten voorgangster die waarschijnlijk van veel later datum was,
wellicht uit de veertiende eeuw.9.
Het vooralsnog ontbreken van stelselmatig onderzoek bij restauratie en sloop
maakt nog veel onzeker. Maar het gelukkig groeiende besef dat dergelijke
onderzoeken als conditio sine qua non behoren bij restauraties, die immers
onvermijdelijk zoveel sporen uitwissen, kunnen ook daar nog veel naar voren brengen
dat meer licht werpt op de periode vóór het einde van de middeleeuwen. Het
gemeentebestuur van Hilvarenbeek en de besturen van gemeente en kerk van Boxtel
hebben zich, mede onder stimulans van de Bond Heemschut, gelukkig de moeite
getroost om een vakkundig bouwhistorisch onderzoek te entameren waarvan de
resultaten eerdaags tot publikaties kunnen leiden.
Van de stichting van de oudste dorpskerken is, mede dank zij het recente onderzoek,
iets meer bekend.
Daar hebben de plaatselijke heren, de Benedictijnerabdijen van Echternach en
Sint-Truiden en de oude kapittels van Hilvarenbeek, Oirschot en Sint-Oedenrode
een belangrijke rol gespeeld. Na de stichting van de Premonstratenser orde in de
twaalfde eeuw, hebben de Brabantse hertogen geprobeerd de invloed van hun
plaatselijke vazallen te verminderen door een consequente politiek te voeren. Daarbij
werden de nieuw gestichte abdijen van die orde (Floreffe met de priorij van Postel
en de abdijen vanTongerlo, Averbode, Berne, Sint-Michael te Antwerpen en
Keizersbosch bij Sittard
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3 Het gebruik van natuursteen in kaart gebracht.

o.a., maar ook kleinere plaatselijke kloosters) begiftigd met tienden, patronaatsrechten
voor benoeming van de parochiepriesters met daartegenover de verplichting de kerk
te onderhouden. Ook de oude kapittels werden in die zin begunstigd.
Vanaf dat moment hebben deze instellingen ongetwijfeld een grote rol gespeeld
bij de stichting van nieuwe kerken of bij vernieuwing van de al bestaande oude. In
de vijftiende eeuw voegde zich daarbij de Duitse orde, die het patronaat van menige
kerk die aanvankelijk onder het gezag van de abdijen van Echternach en Sint Truiden
viel, overnam. In hoeverre deze instituten aanwijsbare invloed hebben uitgeoefend
bij de bouworganisatie, zullen we verderop aan de orde stellen.

Materiaalgebruik (afb. 3)
De beschikbaarheid van grondstoffen en materialen ter plaatse en de mogelijkheid
materialen te importeren, leidden tot verschillen in materiaalgebruik per regio.
Van het dal van de Nete tot dat van de Maas, en van de Peel tot de veengebieden
van West-Brabant ten westen van Breda, was voldoende klei of vooral leem aanwezig
om te kunnen dienen als grondstof voor het bakken van stenen. Verder werd er in
de streek voor versiering natuursteen aangevoerd.
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Vanuit Zuid-Limburg en ten zuiden daarvan kwam mergelsteen, vanuit de Ardennen
de blauwe kalksteen voor vooral kolommen en kapitelen. Ook escosijnse steen is
aangevoerd via het stroomgebied van de Schelde, eveneens blauwe kalksteen voor
kolommen en kapitelen.10. Ook via de Schelde kwamen de lichte kalksteensoorten
als ledesteen en gobertanger-steen. Deze natuursteensoorten werden vaak in behakte
vorm, als gereed produkt geïmporteerd. Daarmee werden, naast de verwerking van
baksteen die op een meer eigen manier werd verwerkt, versieringsmotieven van
elders ingevoerd. Het zijn in feite artikelen uit wat R. Meischke aanduidt als
‘handelsgotiek’11. (afb. 4). De toepassing is dan in slechts betrekkelijke zin
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4 Handelsgotiek en spreiding van regionale bouwvormen.
De natuursteengroeve leverde desgewenst kant en klaar behakte bouwelementen.

eigen aan de regionale stijl. Anderzijds is de herkomst evenmin kenmerkend voor
een relatie met de regionale stijl van de streek van herkomst. Het is zelfs denkbaar
dat ze in de streek waar ze worden opgenomen, opvallen als vreemd. Bouwhistorisch
wijzen ze in eerste instantie op handelsrelaties sec.
Dergelijke onderdelen vertonen dan ook een groter spreidingsgebied dan het geheel
van stijlen in hun gebied van herkomst en vormen daarvan maar één aspect van de
bouwwijze in de streken waar ze worden toegepast. Duidelijk is dat te zien in Midden
Limburg, waar de Maaslandse kapitelen voorkomen aan kerken die veel kenmerken
vertonen van de Nederrijnse gotiek (zie afb. 4).
Tufsteen van oudere gebouwen werd hergebruikt. De beschikbaarheid van hout
heeft een rol gespeeld voor het aanzien van de kerkgebouwen, maar waar het vandaan
kwam is in dit verband niet belangrijk.12.

a. Baksteen
Dat zich in de dertiende eeuw rondom de groeikern Den Bosch een baksteenindustrie
ontwikkelde, is voor de hand liggend.13. De ruime aanwezigheid van klei en tussen
Den Bosch en Boxtel leem, de aanwezigheid van bevaarbaar water om brandstof aan
te voeren en het gerede produkt af te voeren en de ruime afzetmogelijkheid in de
groeiende stad Den Bosch, hebben het ontstaan van een industrie zeker gestimuleerd.
Misschien is het daarom niet verrassend dat de steen, afkomstig van de eerste stadswal
van 's-Hertogenbosch, die al in de dertiende eeuw tot stand kwam, van zo goede
kwaliteit is.14. Verder naar het zuiden waren de omstandigheden totaal anders.
In een contract uit 1484 tussen de ‘kerkmeesteren van Neder Myerde’ (Lage
Mierde) en een steenbakker is er sprake van dat de steenbakker onder anderen diende
te leveren ‘posteise forme’,15. klaarblijkelijk vormbakken van een destijds gangbaar
standaardformaat, die eerst dienden te worden gekeurd. Het voorschrijven van
minimum formaten van bakstenen door de overheid kennen we ook uit steden als
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Den Bosch en Utrecht. Het is voor de hand liggend dat ook een abdij (toen nog priorij)
van Postel, die in het kwartier Kempenland veel heeft gebouwd, regels uitvaardigde
waaraan
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5 Opbouw van profielen uit profielstenen.
Aanvankelijk bouwde men profielen op uit stenen waarvan het profiel de afmetingen van één kop bij
één kop niet te buiten ging. Pas in de tweede helft van de vijftiende eeuw of nog later ging men er toe
over grotere profileringen te maken. Alle hier gegeven voorbeelden zijn ontleend aan de
Sint-Pieterskerk van Oirschot.

6 Bakstenen druiplijsten. Het hier gegeven voorbeeld van de toren van Duizel, waaraan behalve de
dakleien geen stukje natuursteen voorkomt, is geheel uit baksteen profielen opgebouwd.

gebouwen die onder haar zeggenschap tot stand kwamen, moesten voldoen. Welk
deel van de kerk van Lage Mierde van deze stenen is gebouwd, is niet bekend. Er
komen minstens twee baksteenformaten aan de kerk voor, maar die zijn in de
omgeving wel zeer gebruikelijk, wellicht dank zij Postel. Het ontbreken van een
centraal gezag in een gebied als hier aan de orde is, maakt het dateren van baksteen
op grond van formaten een hachelijke zaak. Men kon in het gebied rondom Postel
of aan bouwwerken vallend onder Postels gezag wel ‘Postelse forme’ eisen, maar
een vergelijking van baksteenformaten van andere gebouwen en een datering daarvan
op grond van zo recent mogelijke gegevens, roept een gecompliceerd beeld op. Dan
blijkt bijvoorbeeld dat aan de torens van Eersel en Hoogeloon rond 1400 ongeveer
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dezelfde steenformaten zijn gebruikt als aan de kapel van Eersel in 1464, de zijbeuken
van de kerk van Eersel rond dezelfde tijd en de kerk van Lage Mierde, waarschijnlijk
rond 1484. Tenminste vanaf het midden van de vijftiende tot het begin van de
zestiende eeuw blijft men daarentegen in Oirschot bij het gebruik van veel grotere
steenformaten. De kerk van Middelbeers, die onder het kapittel van Oirschot moet
zijn gebouwd, vertoont echter allerlei steenformaten, maar niet die van Oirschot.
Tussen Maas en Nete en tussen Peel en Schelde zijn in de late middeleeuwen
doorgaans kleinere formaten toegepast dan in het omringende gebied, wat het gebruik
van versieringen in de vorm van spaarvelden en boogfriezen ongetwijfeld in de hand
heeft gewerkt.16.
Gotiek, zelfs de meest eenvoudige, is niet denkbaar zonder profileringen. Over
het gehele gebied in de Nederlanden waar baksteen in de late middeleeuwen werd
toegepast, vinden we dezelfde basisprofielen waaruit de negkanten van nissen,
ingangsportalen en gevelopeningen werden opgebouwd.
Aan de verschillende bouwfasen van de Sint-Pieterskerk van Oirschot komt het
gehele repertoire voor, zodat we kunnen volstaan daarvoor te verwijzen naar afb. 5.
Voor druiplijsten van baksteen werden profielstenen gebakken volgens

Jaarboek Monumentenzorg 1992

50
afb. 6 en aan de toren van Duizel komen zelfs in spitsbogen van de spaarvelden
neuzen voor van terra-cotta. Blijkens de ouderdom van bewaard gebleven exemplaren
van vóór de laatste restauratie, zouden die zeer wel oorspronkelijk kunnen zijn. De
Duizelse toren, en daarmee vele andere, bevat geen enkel stukje natuursteen. Zelfs
de uitspringende plinten zijn afgedekt met dezelfde afgeschuinde baksteen die op de
hollijst van de druiplijsten is aangebracht.

b. IJzerzandsteen
De enige Noordbrabantse natuursteen van eigen bodem, de ijzeroer, heeft zich op
vele plaatsen afgezet op de overgang van de dekzandlaag naar de pleistocene
ondergrond. IJzeroer is in Noord-Brabant voor de bouw alleen gebruikt als materiaal
voor funderingen en als vulmateriaal in kistwerk.
IJzeroer van betere kwaliteit, zodat we kunnen spreken van ijzerzandsteen, is te
vinden in het stroomgebied van de Demer. Daar werd deze steen verwerkt als
breuksteen, maar ook behakt tot blokken en profielen. In dat gebied zijn de roestbruine
gebouwen dan ook opvallende verschijningen, zoals het schip van de
Sint-Sulpitiuskerk aan de Grote-Markt van Diest. IJzerzandsteen heeft weinig
aanleiding gegeven tot specifieke eigen vormen.

c. Tufsteen van romeinse oorsprong?
Tufsteen is, zoals op veel plaatsen in de Nederlanden, ook in ons gebied alleen aan
de romaanse kerken voor het opgaande werk gebruikt. De veronderstelling dat die
steen afkomstig zou zijn van romeinse bouwwerken in de streek, is vaker geuit dan
bewezen. Ook elders zijn de resten van romeinse bouwwerken in later eeuwen als
steengroeve gebruikt. Het is echter de vraag hoe groot in onze streken die romeinse
bouwwerken waren en hoeveel steen er viel te winnen.
De abdijkerk van Postel uit de twaalfde eeuw is een vrij grote kerk, die geheel is
opgetrokken van tufsteen die ooit uit de Eifel moet zijn aangevoerd.
Was die steen afkomstig van romeinse gebouwen uit de omgeving, dan moeten
die gebouwen van zo grote omvang zijn geweest dat ze als groeve de voor de
romaanse kerk benodigde hoeveelheid steen konden bieden. Postel ligt in een gebied
dat zeker niet over water bereikbaar was. Transport moet grotendeels over land
hebben plaats gehad. De priorij van Postel werd gesticht door de abdij van Floreffe
bij Namen, waar men in natuursteen uit eigen gebied bouwde. Men zag klaarblijkelijk
onvoldoende argumenten om het materiaal vandaar aan te voeren. Namen lag over
land gemeten veel dichter bij Postel dan de Eifel. Dat lijkt er op te wijzen dat er in
de omgeving zoveel tufsteen van (romeinse?) gebouwen voorhanden was dat men
zelfs niet de moeite nam steen uit het Maasbekken aan te voeren, laat staan tufsteen
uit de Eifel.
De romaanse kerken in de streek waren alle van tufsteen, al waren die met
uitzondering van enkele kerken als die van bijvoorbeeld Hilvarenbeek, Boxtel en
Sint-Oedenrode niet zo groot. De tufsteen die in de late middeleeuwen het oude
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kwartier Kempenland is hergebruikt, beperkt zich tot kleine hoeveelheden voor
druiplijsten en speklagen. Dat materiaal kan ten zuiden van Boxtel zeer wel afkomstig
zijn van een romaanse voorgangster (Bergeijk, Eersel, het nabijgelegen Steensel,
Vessem, Hoogeloon enzovoorts). Tufsteen in Gemonden, Boxtel en de verdere
plaatsen ten noorden van de lijn Boxtel-Tilburg, kan via water zijn aangevoerd. Maar
de vrij grote hoeveelheden tufsteen die verwerkt zijn aan de Sint-Pieterskerk van
Oirschot moeten, wanneer dan ook, voor wat betreft de laatste mijlen over land zijn
aangevoerd. In Oirschot was een bouwloods aanwezig waar wellicht een of meer
steenhouwers werkten.17. De deklijsten op de kolomsokkels van het schip, die
grotendeels van blauwe kalksteen zijn gemaakt, zijn aangevuld met passtukken van
tufsteen. Dat veronderstelt de aanwezigheid van redelijk grote stukken steen van
goede kwaliteit en van steenhouwers.18. In Oirschot is de romaanse kerk niet
afgebroken. In de omgeving heeft men onlangs tufsteen gevonden die waarschijnlijk
van romeinse herkomst is, en het is de bedoeling die steen te vergelijken met de
tufsteen aan die romaanse Mariakerk. Zou die vergelijking positief uitvallen, dan is
althans in één geval aangetoond dat er in de romeinse tijd inderdaad vrij veel in steen
is gebouwd, zeker als ook de tufsteen aan de Sint-Pieterskerk ook van dezelfde
herkomst is. Hadden de Romeinen dus zoveel betere transportmiddelen dan de
middeleeuwers dat zij er niet voor hoefden terug te schrikken tufsteen uit de Eifel
aan te voeren?
Tufsteen is in Bergeijk en in Eersel klaarblijkelijk alleen gebruikt voorzover
voorradig. De speklagen leverden een kleureffect op maar toen de tufsteen op was
liet men de speklagen verder eenvoudig achterwege. In Hilvarenbeek en Boxtel is
de steen op willekeurige plaatsen verwerkt.

d. Mergel als handelsgotiek
Van de mergelachtige gesteenten uit ons Zuid-Limburg en de aangrenzende gebieden
van België, werden blokken met driepasversieringen en traceringen aan kerken en
torens in de omgeving
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7 Maaslands kapiteel in Eksel.
Een van de vele voorbeelden van blauwstenen kapitelen in Belgisch Limburg.

verwerkt, soms in geheel mergelstenen, soms in bakstenen gevels. Maar die elementen,
aan de groeve behakt, zijn op bestelling ook geleverd buiten het gebied, in
Noord-Limburg maar een enkele keer ook in onze streek, tot in Lommel, Leende en
Son toe.

e. Ardenner blauwsteen als handelsgotiek
Als kenmerkend voor de Maaslandse bouwkunst worden de kolommen, meestal met
kapitelen (afb. 7), aangewezen.19. De Devonische kalksteen, aan de groeve behakt en
via de Maas getransporteerd en verhandeld, vinden we terug in een gebied dat verder
weinig samenhang vertoont. De enige en ver van de Maas verwijderde vindplaats
van deze bouwelementen is in onze streek Leende.

f. Escosijnse steen.20.
Deze blauwe kalksteen uit het bekken van de Zenne, die via de Schelde moet zijn
aangevoerd, speelt een veel minder spectaculaire, zij het niet minder interessante rol.
Binnen ons werkgebied hebben we de steen op twee plaatsen aangetroffen,
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8 Geornamenteerde kolomkapitelen.
Aan het koor van de Sint-Pieterskerk uit Oirschot, dat uit het midden van de vijftiende eeuw dateert,
komen deze kapitelen voor, gehakt uit blauwe kalksteen uit het Zenne-bekken. Het ornament in het
grote hol is afgetekend in de frijnslag. De kapitelen waren beschilderd in de op tekening aangegeven
kleuren. Steenhouwersmerken of groevemerken komen noch op de kapitelen, noch op de ronde
kolommen voor.

beide in Oirschot, aan kolommen en kapitelen van de Sint-Pieterskerk en aan de nog
oorspronkelijke kolom en de consoles in de kelder van het oude Raadhuis. De
kapitelen, de afdekkingen van de kolomsokkels en de speklagen in de kolommen
van het koor van de Sint-Pieterskerk, moeten uit het derde kwart van de vijftiende
eeuw dateren. Een nauwkeurig onderzoek bracht aan het licht dat de lijstkapitelen
versierd waren geweest met beschilderd ornament. Het ornament is deels in de steen
ondiep ingekerfd, misschien als steun voor de schilder (afb. 8). Groevemerken of
steenhouwersmerken komen aan de steen niet voor, ook niet aan de latere delen in
het schip, waar de steen vooral is gebruikt aan de kolommen voor afdekking van de
sokkels en als speklagen. De enige originele kolom echter die over is in de overwelfde
ruimte onder het raadhuis dat van 1513 dateert, vertoont een ingehakt kruisje in de
schacht en een V-teken in het kapiteel, die misschien groevemerken zouden kunnen
zijn.
De kapitelen van de kolommen rondom het koor van de Sint-Pieterskerk van
Turnhout lijken van hetzelfde type als die in de Sint-Pieterskerk van Oirschot, zij
het dat ze geheel zijn bepleisterd. Ze dateren naar onze mening wel uit dezelfde tijd.
In de negentiende eeuw zijn helaas heel wat kolommen en kapitelen naar het inzicht
van de tijd verhakt en mede daardoor zal het moeilijk zijn over

Jaarboek Monumentenzorg 1992

52
dit onderwerp meer te weten te komen. Een onderzoek in het Zennebekken kan
misschien ten aanzien van deze bijzondere kapitelen nog wat opleveren, onder meer
het antwoord op de vraag of ook de kapitelen uit het schip van de kerk van Asperen,
hoewel van een ander type, uit die streek afkomstig zijn.

g. Witte kalksteen uit Brabant en Vlaanderen
Behalve aan de stadskerken komt deze steen in het Nederlandse deel van ons
werkgebied weinig voor. In de provincie Antwerpen daarentegen is het de meest
gebruikte natuursteen. De kaart spreekt in dit opzicht voor zichzelf. Langs de grenzen
van de huidige provincies Antwerpen en Brabant en in het westelijk deel van de
provincie Antwerpen zijn ledesteen en gobertangersteen gebruikt voor opgaand
metselwerk, doorgaans alleen gestapeld als rechthoekige blokken, waaraan nauwlijks
een steenhouwer te pas behoefde te komen, tenzij voor de druiplijsten.
Geperfectioneerde bouwmethoden

9 Toren van de Sint-Amandskerk te Geel. Deze geheel in witte kalksteen opgetrokken toren heeft in
de tussengeledingen geheel vlakke gevels. Zoals in dit gebied vaak voorkomt, is de hoogte van de in
een groot aantal geledingen verdeeld.
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10 Sint-Dimfnakerk te Geel: koolbladkapiteel. Zoals ook in geheel west Nederland, vinden we deze
kapitelen van de witte kalksteen uit Vlaanderen en Brabant in een aantal kerken die onder de rook
van Mechelen en Antwerpen tot stand kwamen.

in echt steenhouwerswerk, met profielen, spaarvelden, traceringen en pinakels komen
daarnaast bij dorpskerken en de in rang lagere stadskerken veel minder voor. We
komen nog terug op de eerste bouwwijze, waarbij in tegenstelling tot de bakstenen
torens, zelden spaarvelden werden toepast (afb. 9).
De witte kalksteen komt aan versieringen voor over een veel groter gebied. In de
gehele westelijke provincie Antwerpen vinden we ornament in deze steen tot in
Weelde (bij Turnhout) en in onze provincie Noord-Brabant in Diessen. Verder is het
de gebruikelijke steen voor hoekblokken en druiplijsten in het westen van
Noord-Brabant en in het stroomgebied van de Maas ten westen van Den Bosch. In
de provincie Antwerpen zelf vinden we omlijstingen van ingangspartijen onder meer
aan de kerk van Sint-Lenaarts (afb. 21) en het daaraan nauw verwante koor van de
kerk van Brecht (beide nabij Hoogstraten). We treffen de steen voorts aan voor
hoekblokken, druiplijsten, driepassen, traceringen, speklagen, samen met de bekende
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Brabantse koolbladkapitelen (Brecht, Sint-Lenaarts, Hoogstraten, Geel Sint-Dimfna
(afb. 10)), kortom het gehele repertoire van de Brabantse late gotiek, waar deze steen
uit Vlaanderen en Brabant werd ingevoerd, in combinatie met baksteen. Wie in
gedachten de schepen, met deze steen geladen, volgt van het Scheldegebied naar de
stapelplaats Dordrecht, zal zich over het beeld dat de kaart vertoont niet verbazen.21.

Bouwvormen van sober tot rijk
a. Torens zonder steunberen (afb. 11)
Hoewel steunberen eigen zijn aan de gotiek ontbreken ze in ons werkgebied in veel
gevallen. De

11 Typen steunberen aan torens in kaart gebracht. Karakteristiek voor het gehele gebied is de grote
invloed van de steunberen op het silhouet van de torens. Maar een groot aantal torens heeft geen
steunberen. Soms zijn dat oudere torens, maar lang niet altijd. In het Utrechtse in het gebied langs
de Rijn stroomopwaarts, langs de Lek en langs de IJssel zijn steunberen aan torens zeldzaam. Pas
in de streek ter weerszijden van de Maas komen weer (overhoekse) steunberen voor aan torens die
overigens hun opzet grotendeels ontlenen aan wat wij het Utrechts-Nederrijnse gebied noemen.
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toren lijkt dan op het eerste gezicht veel ouder, als er geen andere aanwijzingen zijn
die die indruk wegnemen. Buiten ons eigenlijke studiegebied komen torens zonder
steunberen in Nederland veel vaker voor. De Domtoren van Utrecht, die de oudste
is van een groot aantal verwanten in het gehele stroomgebied van de Neder-Rijn
vanaf Keulen is daarvan wel het meest bekende voorbeeld. Op dat gebied komen we
nog terug.
Binnen ons werkgebied is de eerste groep waaraan steunberen ontbreken te vinden
langs de zuidoever van de Maas in Noord-Brabant en in het Land van Heusden en
Altena. Ze hebben doorgaans niet meer dan één of helemaal geen druiplijsten en ook
geen spaarvelden. De enige openingen in de westgevel zijn de ingang aan de voet,
zo die al oorspron-
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kelijk is, en één of twee galmgaten in iedere gevel in de oorspronkelijke
klokkeverdieping (Heesbeen (afb. 12), Baardwijk, Vlijmen, Eethen, Meeuwen,
Aalburg, Veen, Uitwijk, Neerloon en Dennenburg). Deze groep torens dateert in de
oorspronkelijke opzet uit de veertiende eeuw of is ouder. Ze sluit aan bij
overeenkomstige torens in het Gelderse rivierengebied.
Een tweede groep torens zonder steunberen, geen of twee geledingen en met vlakke
gevels vinden we terug in de Belgische provincie Antwerpen: Turnhout (waarschijnlijk
dertiende eeuw, afb. 13), maar in dit gebied komen ook veel vijftiende en zestiende
eeuwse torens van dit type voor, zoals Oud-Turnhout, Wortel, Zoersel, Vorselaar.
Een derde groep torens zonder steunberen en met geheel vlakke gevels, opgetrokken
in baksteen, vertoont wel de druiplijsten en profileringen die eigen zijn aan de gotiek.
Ze komen (of kwamen) voor tussen de lijn Eindhoven-Den Bosch en de

12 De toren van Heesbeen bij Heusden.
Het ongelede torentje van het kerkje van Heesbeen, met één galmgat per gevel en zonder steunberen,
wordt doorgaans uit de veertiende eeuw geschat. De wat primitieve bouw suggereert zelfs een nog
hogere ouderdom.

Peel en dateren uit de vijftiende en de zestiende eeuw en hebben meestal drie
geledingen: (Schijndel (met twee geledingen, afb. 14), Sint-Oedenrode, Veghel,
Nederwetten en Budel). Ook bij deze torens wijst de eenvoud niet op een hogere
ouderdom.
In oostelijk Noord-Brabant komen bovendien ook nogal wat torens voor waarvan
de gevels met spaarvelden zijn versierd, maar die steunberen missen (Steensel,
Deurne, Oostelbeers, Tongelre, Stiphout, Cuijk, Sint-Antonis en Beers). Ze dateren
uit het einde van de veertiende en uit de vijftiende eeuw. Op de torens zonder
spaarvelden maar met steunberen komen we nog terug.

b. Torens met overhoeks en met haaks geplaatste steunberen (afb. 11)
Waar in de Meierij steunberen voorkomen, zijn die voor meer dan de helft overhoeks
geplaatst. Dat is
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13 Sint-Pieterskerk van Turnhout.
Deze toren zonder steunberen, is in de vijftiende eeuw verhoogd. In het onderste gedeelte, dat uit de
dertiende of de veertiende eeuw stamt, zijn de dichtgemetselde galmgaten van de toren in
oorspronkelijke staat nog te zien.

Jaarboek Monumentenzorg 1992

55

14 Kerktoren van Schijndel gezien uit het zuidwesten. Deze toren met twee geledingen maar met
geheel vlakke gevels onder de klokkeverdieping en zonder steunberen, zou in 1525 zijn voltooid. Het
enige wat op die late bouwtijd zou kunnen wijzen, zijn de geprofileerde druiplijst, het boogfries onder
de dakvoet en het stenen kruisgewelf met gebeeldhouwde consoles in het torenportaal.

meer dan elders in den lande en daarom kenmerkend voor de streek te noemen.
De dubbele, haaks geplaatste steunberen komen in het oosten van Noord-Brabant
voornamelijk voor bij de rijkst bewerkte torens, als die van Hilvarenbeek, Diessen,
Alphen, Moergestel, Oirschot en Vught. Dat lijkt voor de hand liggend, want elke
steunbeer geeft weer mogelijkheden nieuwe elementen aan te brengen. Maar een rijk
versierde toren als die van Sint Michielsgestel heeft toch weer overhoekse steunberen.
Bovendien zijn de vele torens met haaks geplaatste steunberen in westelijk
Noord-Brabant van een eenvoudige opzet. We hebben hier de torens op het oog van
's-Gravenmoer, van de Sint-Joostkapel in Breda en van Sprundel (afb. 15). Met hun
gelijke detaillering van de steunberen, de vlakke gevels tussen voet en
klokkeverdieping en zelfs met de

15 De toren van Sprundel gezien uit het zuidwesten. Volgens de Voorlopige Monumentenlijst is deze
toren in het eerste kwart van de zestiende eeuw verhoogd. Aan de noordzijde zijn de dichtgemetselde,
oorspronkelijke galmgaten te zien. Daaronder was de toren, op de haakse steunberen na, geheel vlak.
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Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat dit gedeelte van de toren jonger is dan het midden van de vijftiende
eeuw.

onderlinge gelijkenis van de later toegevoegde klokkeverdieping met boogfries onder
de dakvoet, vertonen deze torens sterke overeenkomsten, zelfs na hun tweede
bouwfase. Ze doen bovendien sterk denken aan de kapel van Heusdenhout in Breda,
waar door tegen de westgevel een tweetal haakse steunberen te plaatsen en die
bovendaks door te trekken, een klokkestoel is gevormd (afb. 16).
Omdat in de provincie Antwerpen, net als in West-Brabant, de belangstelling voor
haaks geplaatste steunberen toeneemt, mag hier misschien worden gedacht aan
invloed vanuit Vlaanderen en Zeeland. Met de vieringtorens in een aantal plaatsen
in de provincie Antwerpen en met de toren van Gierle die van vierkant overgaat in
achthoekig, zijn ook andere Vlaamse invloeden zichtbaar. Van de onderling verwante
torens van Asperen, Heukelum, Oirschot en Acquoi heeft alleen de laatste overhoeks
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17 Aantal geledingen aan torens in kaart.
In het hart van de huidige provincie Noord-Brabant is consequent vastgehouden aan een drietal
geledingen. De enige uitzondering, de toren van Moergestel met vijf geledingen, lijkt het resultaat
van een planwijziging, waarvóór de toren al vier geledingen had. Die vierde geleding vertoont
spaarvelden die dichtgemetselde galgaten lijken te zijn. Verder naar het zuiden neemt het aantal
geledingen toe en nabij Antwerpen en Mechelen zijn het er vaak vijf of meer. In het Utrechtse en
Nederrijnse gebied bestaat een voorkeur voor drie geledingen, maar vormen vier geledingen geen
uitzondering.

16 Westgevel van de kapel van Heusdenhout.
De beide steunberen tegen de gevel, die bovenin uitlopen op een klokkestoel, doen denken aan een
soortgelijke opzet van de Hasseltse kapel in Tilburg, maar lijken nauw verwant aan andere, echte
torens in het west-Brabantse, bijvoorbeeld van Sprundel (afb. 15).
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18 De torens tussen voet en klokkeverdieping geheel vlak of met spaarvelden. Torens met geheel
vlakke tussengeledingen vinden we in geheel Noord-Brabant en in mindere mate in de beide Limburgse
provincies. In de provincie Antwerpen neemt het aantal gevallen sterk toe, en daar gaat het verschijnsel
samen met een aantal van vijf geledingen en meer. Dat gebied hebben we gearceerd. Verder zijn op
tekening de torens aangegeven met spaarvelden in de tussengeledingen, ongeacht het type.

geplaatste steunberen. Dat lijkt te zijn ingegeven door de veel geringere afmetingen
van deze toren. De overhoekse steunberen nemen immers veel minder van de
gevelbreedte in beslag.

c. Aantal geledingen van torens (afb. 17)
Torens met twee of zonder geledingen zijn hiervoor al aan de orde geweest. Ze komen
voor in het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en stroomopwaarts langs de
Maas en dateren dan meestal van vóór 1400. Dat geldt niet voor de provincie
Antwerpen, waar dit type toren tot in de zestiende eeuw voorkwam.
In westelijk Noord-Brabant komen torens voor zonder druiplijsten, zoals Sprundel,
waarvan de enige druiplijst is aangebracht toen de toren in latere tijd met een nieuwe
klokkeverdieping is verhoogd (afb. 15). Het torentje van de Sint-Joostkapel in Breda
had oorspronkelijk onder de vroegere klokkeverdieping de enige druiplijst. Die is
gebleven toen deze klokkeverdieping werd verhoogd. De toren van 's-Gravenmoer
vertoont eenzelfde vlakke gevel. De opvallende gelijkenis door haaks geplaatste
steunberen hebben wij elders al ter sprake gebracht.
Torens met drie geledingen komen in totaal over het gehele gebied het meeste
voor. Maar de driedeling van de toren, met voet, romp en kop, waarna het geheel
werd afgedekt met een spits, is in de Meierij vrijwel overal gebruikelijk en is zelfs
bij de grootste torens nog volgehouden.
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Naar de Belgische provincies Antwerpen en Limburg neemt de voorkeur voor vier
en meer geledingen toe. In de provincie Antwerpen kan het aantal geledingen zelfs
oplopen tot zeven à acht.
Voorbeelden daarvan zijn de torens van de Sint Janskerk en de kerk van Onze
Lieve Vrouw over de Dijle in de stad Mechelen, Sint-Amand in Geel (afb. 9), de
toren van Sint-Lenaarts (afb. 21) en een aantal kleinere torens in die streek. De meeste
van
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19 De witte kerk van Kessel bij Lier.
De onvoltooide toren is geheel vlak opgetrokken in blokken van witte kalksteen, tegen het midden van
de veertiende eeuw. Daarna zijn achtereenvolgens het schip, het koor en de zijkapellen in hetzelfde
materiaal in steenhouwersgotiek gebouwd.

die torens zijn uitgevoerd in witte kalksteen, uitgezonderd de toren van Sint-Lenaarts
en de toren van Wouw (zie afb. 20) nabij Roosendaal.

d. Torens met en zonder spaarvelden (afb. 18)
In het gebied van de Meierij is circa één derde van de torens tussen de westingang
en de klokkeverdieping geheel vlak, zonder spaarvelden. In de provincie Antwerpen
is dat veruit het meest gebruikelijke type, wat vaak samengaat met de hiervoor
genoemde grote aantallen geledingen en/of met gebruik van natuursteen voor het
opgaande metselwerk. In enkele gevallen komen dan hoogstens wat lichtopeningen
in de gevelvlakken voor. Er lijkt in dat laatste gebied een correlatie te bestaan tussen
de toepassing van natuursteen en het vlak behandelen van de gevels. De baksteen
met zijn veel kleinere afmetingen dan de natuurstenen blokken, nodigde uit om
boogjes en andere meer speelse vormen te maken. Bij de grotere natuurstenen blokken
moest daaraan al gauw een steenhouwer tepas komen. Soms lieten de middelen dat
klaarblijkelijk wel toe en ontstond de echte steenhouwersgotiek (vergelijk kerk en
toren van Kessel, afb. 19). De vlakke natuurstenen gevels konden rechttoerechtaan
worden opgetrokken, met toepassing van natuurstenen druiplijsten die kant en klaar
van de groeve waren te betrekken.
Bakstenen torens van dit type vertonen wel versieringen in het gevelvlak, naast
een aantal van meer dan vier geledingen. De toren van Wouw (afb. 20), waarvan de
gevels bij de herbouw na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog helaas sterk
zijn vereenvoudigd, heeft een zevental geledingen.
Oude foto's laten zien dat elke geleding tussen de voet en de klokkeverdieping in
elk gevelvlak een
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20 De kerktoren van Wouw (foto G. de Hoog, 1907, Rijksdienst voor de Monumentenzorg).
Deze bakstenen toren vertoont vele geledingen. De toren is in de Tweede Wereldoorlog nagenoeg
geheel verwoest. Bij de herbouw is de hoofdopzet hersteld maar zijn de lisenen en de boogfriezen in
de tussengeledingen achterwege gelaten.
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middenliseen had en smalle hoeklisenen tegen de steunberen. De lisenen waren aan
de bovenzijde onderling verbonden door een fries van een viertal spitsboogjes. Binnen
de provincie Antwerpen, namelijk in Lille en in Wechelderzande (ten zuidwesten
van Turnhout), vinden we een tweetal torens die sterk doen denken aan de toren van
Wouw, door hun aantal van meer dan vier geledingen, de lisenen en de boogfriezen,
samen met de uitvoering in baksteen. De veelvuldig gelede toren van Sint-Lenaarts
daarentegen (afb. 21) vertoont in de

21 De toren van Sint-Lenaarts.
De vele geledingen zijn versierd met vele spaarvelden en versieringen van witte kalksteen. Voor de
streek is dat een merkwaardige uitzondering.

tussengeledingen geen lisenen en boogfriezen maar in het gevelvlak geplaatste
spaarvelden, net als de kerk geheel in baksteen opgetrokken en met veel natuursteen
versierd. Stan Leurs rekent de torens met de vele onversierde geledingen zelfs tot
dezelfde groep als de natuurstenen torens en omdat de meeste torens van dit type in
natuursteen zijn uitgevoerd, menen wij niet geheel ten onrechte.

e. Plaatsing van alle elementen in de as van de gevel (afb. 22).
Dit is een verschijnsel dat in het gehele werkgebied weinig voorkomt. Uitzonderingen
vinden we in het stroomgebied van de Maas lang de noordgrens van Noord-Brabant
en noordelijker. Verder naar het noorden en oosten van Nederland zien we dat
verschijnsel veel vaker terug.

f. Twee elementen ter weerszijden van de as (afb. 22)
Per gevel twee galmgaten of paren van galmgaten onder één boog gekoppeld komt
over het gehele werkgebied veruit het meeste voor, tot aan de grens van de Belgische
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provincie Brabant, waar de natuurstenen torens gaan verschijnen. Als er in de
tussengeledingen spaarvelden voorkomen, zijn er dat in de meeste gevallen ook twee.
Eén element in de klokkeverdieping en twee elementen in de tussengeleding zien
we in het rivierengebied en een heel enkele keer zuidelijker (Hoge Mierde, Millheeze,
Beerse in de prov. Antwerpen en Schulen bij Hasselt). Maar dan is de afstand tot het
rivierengebied zo groot dat een rechtstreekse relatie niet waarschijnlijk is.
De Meierij vertoont een duidelijke voorkeur voor een tweedeling in alle gevels,
al of niet met een vlakke tussengeleding, namelijk in tweederde van alle gevallen.
Voor België geldt hetzelfde, evenals voor West-Brabant. In dit opzicht vertoont het
gehele gebied dus een duidelijke eensgezindheid.

g. Opvallende uitzonderingen
Enkele torens in het gebied, waaronder de rijkste als die van Oirschot, Hilvarenbeek,
Vught, Boxtel en de Sint-Janskerk van Den Bosch, hebben drie elementen per
gevelvlak boven de voet. Bij de laatste is de klokkeverdieping een laat-middeleeuwse
verhoging van een in de negentiende eeuw ommantelde romaanse toren. Die
klokkeverdieping is duidelijk nauw verwant aan die van Boxtel, met de verjonging
ten opzichte van de lagere romp, de vorm van de galmgaten en de steunbeertjes
daartussen (afb. 23 en 24). We menen ook een duidelijke overeenkomst van deze
beide torens te zien met de klokkeverdieping van de Sint-Walburgstoren van Zutphen.
De sterke overeenkomst tussen de torens van Asperen, Acquoi, Hilvarenbeek en
Oirschot hebben wij besproken in Oog op Oirschot.22. Van de Acquoise toren, waarvan
alleen de details duiden op verwantschap met de overige drie, hebben we al
geconstateerd dat de tweedeling van de gevelvlakken waarschijnlijk verband houdt
met de veel

Jaarboek Monumentenzorg 1992

60

22 Gevelindeling van de toren boven de voet.
Over het gehele middengebied van Noord-Brabant en het aansluitende gedeelte van België vertonen
de gevels boven de voet meestal twee elementen. Drie of meer elementen zijn uitzonderingen. In het
Utrechts-Nederrijnse gebied bestaat een duidelijke voorkeur voor drie elementen per gevel. De
betekenis van de dikke streep-stippellijn komt elders in de bijdrage aan de orde.

geringere afmetingen van deze toren. De overige drie hebben, in tegenstelling tot
wat we hiervoor als in de streek gebruikelijk hebben genoemd, in elke geleding drie
elementen naast elkaar, net als de al genoemde toren van Boxtel en die van Vught,
die met het genoemde viertal geen gelijkenis vertonen. In het kader van deze bijdrage
is het niet mogelijk verder in te gaan op andere exemplaren van opvallende torens.
We hebben hier het oog op de torens van Moergestel en Loon-op-Zand, die
waarschijnlijk verwant zijn aan die van Vught, op de toren van Tilburg (Het-Heike)
en de wat eigenwijze toren van Sint-Michielsgestel, die een eenling lijkt. Buiten de
Meierij vragen de torens van Sprang, Oosterhout (die nauw verwant is aan de toren
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Breda zoals al menigmaal is geconstateerd),
Groot-Ammers, Sint-Lenaarts en de indrukwekkende stomp van de onvoltooide toren
van de Sint-Dimfnakerk te Geel nadere aandacht. De uitzonderlijkheid van deze
torens berust op de rijke versieringen. Juist die rijk gedetailleerde torens bieden
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mogelijkheden tot vergelijking en misschien tot het traceren van de personen en hun
loopbaan van bouwmeesters.

Grenzen
Binnen het werkgebied tekenen zich de grenzen af als zones, waarin de achterliggende
gebieden zich aankondigen. Het duidelijkst is dat uiteraard waar die achterliggende
gebieden een scherper te definiëren eigen identiteit vertonen. Dat behoeft niet te
betekenen dat over zo'n gebied als geheel gelijke bouwvormen heersen.
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a. Nederrijnse en Utrechtse groep
Zo kenmerkt het gehele gebied ter weerszijden van onze Limburgse Maas en ten
oosten daarvan naar de Rijn, in het rivierengebied van Gelderland, de Achterhoek,
langs de IJssel en in de provincie Utrecht, zelfs nog in Zuid-Holland, zich in hoofdzaak
door een aantal thema's, waarop gevarieerd is. De groep kerken en torens in dat
gebied worden algemeen aangeduid met Nederrijns, een term die ook wij gebruiken.
Die thema's zijn in hoofdzaak:
- Bij torens is elke geleding voorzien van één, twee, drie of vier spaarvelden van
gelijke breedte en in de meeste gevallen recht boven die van de vorige geleding
geplaatst. De velden vertonen openingen, afhankelijk van de funkties: ingang
(met raam daarboven), galmgat of blindnis. Voor het overige zijn die velden
vaak versierd met traceringen van natuursteen.
- Steunberen komen aan torens zelden voor.
- De torens vertonen een voorkeur voor drie geledingen, maar vier geledingen
komen ook veelvuldig voor.
- De kleine torens vertonen dezelfde kenmerken als de grote, zij het in sterk
vereenvoudigde vorm.
- In tegenstelling tot Noord-Brabant komen, naast basilicale typen, hallekerken
vrij veel voor.
- De kerken hebben, in tegenstelling tot Noord-Brabant, waar meestal houten
tongewelven voorkomen, stenen gewelven. Omdat die tussen de muren worden
opgetrokken en niet, zoals bij de houten tongewelven in Brabant in de kap daar
bovenop, moesten de gevels hoger worden opgetrokken om geen al te gedrukte
ruimteverhoudingen te krijgen. Steunberen aan de hoge, eenbeukige koorpartijen,
moesten daarom verder uitspringen om de spatkrachten van de gewelven te
kunnen opvangen. De rijzigheid van die koorpartijen valt daardoor het eerst op.
- Typisch zijn ook de kolonnetten in de middenbeuken die niet vanaf de
kolomsokkel maar enkele meters hoger aanzetten op een console (zie afb. 4) en
de nagenoeg geheel naar binnen uitgebouwde steunberen tegen zijbeuksgevels,
die aan de buitenzijde zich aftekenen met niet meer dan een steunbeertje met
driehoekige plattegrond (Weert, Heinsberg).

Jaarboek Monumentenzorg 1992

23 De toren van Boxtel. Deze toren is één van de uitzonderingen met drie elementen per gevel.

24 De toren van de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch.
Behalve de drie elementen per gevel, vertoont de klokkeverdieping hier nog meer overeenkomsten
met die van de toren van Boxtel.
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De torens van Lienden en van Hien zijn beide markante vertegenwoordigers van de
Nederrijnse groep (afb. 25 en 26).
Vanwege de verwantschap van deze groep met een aantal fraaie torens in de
provincie Utrecht, gebruiken we soms de samenvattende term ‘Utrechts-Nederrijnse
groep’. Dat doet in zekere zin tekort aan de fraaie en zeer vaardig vormgegeven
torens in het Utrechtse, maar de verschillen tussen de beide groepen en de moeilijk
te trekken grenzen zijn in het kader van deze bijdrage minder relevant. Het gehele
Nederrijnse en Utrechtse gebied vertoont een zo sterke eigenheid dat we het niet
rekenen tot ons eigenlijke werkterrein. Omwille van de volledigheid hebben we in
de kaarten voor deze groep ook kenmerken van de kerken moeten betrekken.

b. Antwerpse groep
Al eerder hebben wij aandacht besteed aan de natuurstenen torens met de vele,
doorgaans vlakke geledingen in het westen en zuiden van de provincie

25 De Nederrijnse toren van Lienden.
Deze toren zou kunnen gelden als het prototype voor de Nederrijnse torens, met boven de voet per
gevel drie spaarvelden van gelijke opzet, in de opeenvolgende geledingen boven elkaar geplaatst, en
in de klokkeverdieping naar behoefte en mogelijkheden voorzien van galmgaten.

Antwerpen, met hun uitzonderingen in baksteen. Ook daar menen we een grensgebied
te kunnen aanwijzen. Zonder een zekere willekeur is het niet mogelijk vast te stellen
waartoe we deze groep behoort. Met name de doorgaans voor het gehele opgaande
werk toegepaste natuursteen doet ons besluiten haar te beschouwen als een randgroep,
buiten ons eigenlijke werkterrein.
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26 De Nederrijnse toren van Hien (foto P. van Galen, 1981, Rijksdienst voor de Monumentenzorg).
De kleinere torens in dit gebied lijken de grotere van bijvoorbeeld Lienden (afb. 25) zo dicht mogelijk
te volgen. Maar in de klokkeverdieping was in de buitenste spaarvelden onvoldoende ruimte voor
galmgaten, mede vanwege de dikte van de gevels om de hoek, en moest het middelste spaarveld worden
vervangen door twee afzonderlijke galmgaten.

c. Maaslandse groep
Veel minder helder is een eenheid aan te wijzen bij de groep die Timmers aanduidt
met Maaslands.23. Dat gebied vertoont eenzelfde divers beeld als ons werkgebied,
met echter een aantal markante elementen. Maar omdat die elementen deels de
ornamenten van mergelsteen en de Maaslandse kolommen betreffen, die als
handelsartikelen hun weg vonden naar elders, vervagen ook hier de grenzen (zie afb.
4). Zo vinden we in het Nederrijnse
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27 De toren van Herselt. Herselt, in het Laakdal ten noorden van Aarschot, heeft een toren die
kenmerkend is voor die streek, met vier geledingen, overhoekse steunberen, een westingang met een
afzonderlijk raam daarboven in de tweede geleding en verder een vlakke gevel tot aan de
klokkeverdieping met twee galmgaten. De donkere speklagen in de bakstenen gevel zijn van
ijzerzandsteen.

gebied bij Weert en Roermond de Maaslandse kapitelen ook terug, en de mergelstenen
handelsgothiek komt nog ten noorden van Venray voor. Maar in het westen van de
Belgische provincie Limburg en het aansluitende Nederlandse gebied zijn de geheel
in mergelsteen opgetrokken torens met hun tussen de voet en de klokkeverdieping
meestal geheel vlakke gevels markant genoeg om een grensgebied aan te wijzen (zie
ook afb. 22).

d. Het gebied tussen Demer en Nete
Ook het gebied tussen Nete en Demer heeft, naast het gebruik van de bruine
ijzerzandsteen, typische karakteristieken. Steunberen zijn daar bijvoorbeeld opvallend
zwaar en de scheibogen tussen schip en zijbeuken met hun profielen, lopen veel
vaker dan elders teniet in ronde kolommen, zonder tussenkomst van een kapiteel.
Overigens is dit gebied klein, zodat daarbinnen de uitzonderingen doorgaans hun
oorsprong elders hebben. Het gaat ons dan ook zeker te ver om, zoals menimaal
gebeurt, te spreken van Demergotiek (afb. 27 en 28). Met hun overhoekse steunberen,
tweedelige klokkeverdieping en de ingesnoerde spits sluiten de torens van Herselt
en Testelt wonderwel aan bij het ten noorden daarvan gelegen Noordbrabantse gebied,
hoewel de laatste geheel in ijzerzandsteen is uitgevoerd.
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28 De toren van Testelt. Deze toren, ten oosten van Aarschot, heeft nagenoeg dezelfde opzet al die
van Herselt (afb. 27), maar is geheel opgetrokken uit ijzerzandsteen.

We rekenen dit gebied daarom nog tot ons eigenlijke werkterrein, maar de incidentele
toepassing van witte kalksteen voor het opgaande werk in dat gebied zelf wijst al op
enige relatie met het zuiden. Door het gebrek aan objecten uit de latemiddeleeuwen
is daar echter een grens moeilijk te trekken.

e. Het land van Heusden en Altena en de Maasstreek in Noord-Brabant
De nagenoeg geheel vlakke torens in dit gebied die wij hiervóór aan de orde hebben
gesteld, dateren alle van vóór 1400, met hun afwijkende detaillering
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29 De torens van de kerken van Middelbeers en Vessem (foto's G.J. Dukker, 1971, Rijksdienst voor
de Monumentenzorg, resp. auteur).

reden om hun herkomst aan een nadere afzonderlijke studie te onderwerpen. Misschien
zijn ze van het type dat verder naar het zuiden aan het einde van de middeleeuwen
is vervangen door de torens die onderwerp van deze bijdrage uitmaken.

Herkomst van vormen en invloeden over en weer
a. Geestelijke en wereldlijke heren
We hebben geprobeerd de belangrijkste gegevens in kaart te brengen om grip te
krijgen op althans de regionale spreiding. Daarbij hebben we naar de omkadering
van de kaarten toe de zones beëindigd aan de hand van de ter sprake gebrachte
objecten. Het heeft immers geen zin in dit verband de buitengrenzen van die gebieden
nauwkeuriger aan te geven.
De overgangszones tekenen zich in de kaarten af.
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30 Het enige verschil tussen beide torens is de wat soberder behandeling van de eerste, meteen vlakke
tussengeleding en niet meer dan een muizetandfries onder de dakvoet.

De Nederrijnse groep (van Utrechtse invloeden is hier geen sprake), vinden we terug
in het Peelgebied en aan de Maaskant. In de eerste helft van de vijftiende eeuw, nadat
de patronaatsrechten van de beide kerken waren overgegaan naar de Duitse Orde,
begon men in Gemert en in Deurne de oude kerken te verbouwen en voegde men er
een koor en een dwarsbeuk aan toe die met hun stenen gewelven, hun grote hoogte
en hun markante, sterk uitspringende steunberen duidelijk herkenbaar zijn als
Nederrijns.24. Tot dezelfde bouwwijze behoren vanwege de gevelopzet de torens van
Sambeek (niettemin met overhoekse steunberen), Beers, Sint-Antonis en Cuijk en
de verdwenen toren van Vierlingsbeek. Om de redenen hierboven genoemd bij Deurne
en Gemert noemen we hier ook de kerk van het Kruisherenklooster te Sint-Agata
(bij Cuijk), de Nederlandse-Hervormde kerk van Grave en de verdwenen kerk van
Vierlingsbeek met haar stenen gewelven. Nadere studie zal bevestigen dat daartoe
ook de verdwenen torens en kerken van Boxmeer, Mill en Uden moeten worden
gerekend, De Bossche Sint-Jacobskerk, waarin de Bouwhistorische en Archeologische
Dienst huist en de Kruisherenkerk in 's-Hertogenbosch zijn naar onze mening ook
te rekenen tot de Nederrijnse groep.
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31 De toren van Leende. De kerk van Leende vertoont een aantal kenmerken die ontleend zijn aan
het nabijgelegen gebied van Nederlands en Belgisch Limburg. Zo heeft de toren een viertal geledingen,
vijf smalle spaarvelden in de tussengeledingen met in de derde geledingen in het midden brede
spaarvelden met traceringen als in Tongerlo (zie afb. 33), een profiellijst onder de dakvoet en
driepas-versieringen van mergel ter afdekking van de spaarvelden en voor het boogfries onder de
lijst onder de dakvoet. De traptoren is samengevoegd met de steunbeer aan de zuidwesthoek.

Naar de reden waarom men in die gebieden tot die bouwwijze overging moeten
we vooralsnog gissen, maar het lijkt er op dat men daarvan voorbeelden in de buurt
had die meer allure vertoonden. Het opvallende feit dat in Gemert en Deurne de
overgang van het patronaatsrecht naar de Duitse orde samenviel met de keuze voor
een andere bouwwijze, kan een betekenis hebben die nadere studie de moeite waard
maakt. Bovendien zijn de patronaatsrechten van Bakel in dezelfde tijd als in Gemert
en in Deurne overgegaan in handen van de Duitse Orde, maar dat komt niet tot uiting
aan de kerk en de toren van Bakel, waarvan het nog bestaande oorspronkelijke werk
uit de eerste helft van de zestiende eeuw wordt geschat.25. De veronderstelling dat er
een correlatie bestaat tussen patronaat en de keuze voor bepaalde bouwvormen, vindt
de ene keer enige grond, in andere gevallen in het geheel niet. Zo is het denkbaar dat
de overeenkomsten tussen de torens van Middelbeers en Vessem verband houden
met het feit dat beide onder het patronaat van het kapittel van Oirschot vielen (afb.
29 en 30). Maar degenen die de patronaatsrechten uitoefenden over de nagenoeg
identieke torens van Dongen en Goirle en van Haaren en Helvoirt waren niet
dezelfden. Anderzijds behoorde Lommel onder het patronaat van het kapittel van
Hilvarenbeek, maar tussen de torens van Lommel en Hilvarenbeek, die ongeveer uit
dezelfde tijd stammen, is geen verwantschap aan te wijzen.
Opvallend zijn echter wel de sporen van regionale invloeden van elders die de
kerk van Leende vertoont (afb. 31). Het meest in het oog springend zijn daarbij in
het schip de Maaslandse blauwstenen kolommen en de stenen gewelven met de
doorlopende
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32 Opitter, Onze-Lieve-Vrouwekapel.
Het gewelf in de kerk van Leende heeft dezelfde indeling als dit gewelf in de kapel van Opitter bij
Bree, met een doorgaande ribbe in de lengterichting van de ruimte, door de kruising van de
diagonaalbogen.
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langsribbe door de sluitstenen daarvan. Die gewelfvorm vindt zijn oorsprong in het
Limburgse, bijvoorbeeld de kapel van Opitter bij Bree in Belgisch Limburg (afb.
32). Ook aan de toren vinden we invloeden terug uit dat gebied. Het brede spaarveld
met traceringen in de oostgevel en de noord- en zuidgevel van de derde geleding,
herkennen we ook in Tongerlo bij Bree (niet te verwarren met Tongerlo bij Geel,
waar de bekende abdij staat), een geheel mergelstenen toren (afb. 33). De vijf smalle
spaarvelden in de overige gevelvlakken van de beide tussengeledingen kunnen we
vergelijken met die van de toren van Nederweert (afb. 34) en misschien ook met de
onvoltooide toren van Weert. Ook de wijze waarop de traptoren tot één geheel is
gevormd met de zuid-westeljke steunbeer is in Nederweert terug te vinden. De
natuurstenen blokken met driepasmotieven aan de toren hebben we al eerder
aangewezen als Limburgse handelsgotiek. Zijn die Limburgse sporen terug te voeren
op de abdij van Keizersbosch (bij Roermond), die de patronaatsrechten bezat, of
heeft de plaatselijke heer van Horne hierin een rol

33 Toren van de kerk van Tongerlo (prov. Limburg). De nagenoeg geheel met mergelsteen beklede
toren van Tongerlo bij Bree vertoont vele vormen die we ook elders in Limburg (en in Leende)
terugvinden.
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34 De toren van Nederweert.
In veel opzichten zijn hierop weer de kanttekeningen van toepassing die we maakten bij de toren van
Leende. De bekroning van de torenromp is in de vorige eeuw sterk gewijzigd.

gespeeld?26. Maar ook in Heeze vinden we zowel het patronaat van Keizersbosch als
de heren van Horne terug, maar vooralsnog geen Limburgse invloeden aan de bouw.
Maar waarom vinden we de overeenkomsten van de traptoren, de smalle spaarvelden
en de natuursteentoepassing van Leende ook terug aan de toren van Son, waar
vooralsnog geen enkele connectie met Limburg is aangewezen (afb. 35)? Son, Leende
en Nederweert hebben ook de profiellijst onder de dakvoet, die in het Limburgse
algemeen gebruikelijk is, maar in Noord-Brabant vinden we daar doorgaans niet
meer dan een muizetandfries of een boogfries of beide samen.

b. Regionale invloeden
Daarnaast bestaan er groepen die gemeenschappelijke details vertonen, zoals de
Helmondse groep, waarop Van Laarhoven wijst en die zich onderscheidt door de
toepassing van spaarvelden aan de buitenzijde tussen de lichtbeuksramen. Het feit
dat al die kerken een basilicale opzet vertonen is al
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opvallend, waar meer naar het westen overwegend pseudobasiheken voorkomen.27.
Die groep, waarvan het areaal wordt omsloten door de lijn Eindhoven-Den Bosch
in het westen en door de Peel in het oosten, is even merkwaardig als voorlopig
onverklaarbaar. Iets dergelijks is te vinden bij de torens van Alphen, Galder en Chaam
(afb. 36) in Noord-Brabant en Minderhout en Rijkevorsel in de provincie Antwerpen,
waarvan misschien de onderlinge nabijheid meer verklaart. Maar misschien

35 Toren van de afgebroken kerk van Son. De mergelstenen driepasversieringen ter bekroning van
spaarvelden en in de hoogvelden van de galmgaten, de profiellijst onder de dakvoet, de uitbouw van
de zuid-westelijke steunbeer tot traptoren en de, voor deze slanke toren relatief vele spaarvelden in
de middengeleding, zijn weer verwijzingen naar het Limburgse.

duidt de overeenkomst van de gevelbehandeling en de steunbeerdetails van deze
torens op relatie tussen de ontwerpers. De vraag dringt zich op of de nabije toren van
Hoogstraten, van de hand van Rombout II Keldermans, hierbij nog een rol speelt.28.
Vergelijking van de torens van Diessen en Weelde (ten noorden van Turnhout) levert
ook overeenkomsten op voor wat betreft de gevelelementen, de westingang en de
traptoren, die ook weer de vraag oproepen of hier dezelfde hand aan het werk is
geweest (afb. 37 en 38).
Op de sporen uit het Antwerpse van de toren van Wouw (afb. 20) hebben we al
gewezen. Maar Wouw schijnt bestuurlijke bindingen te hebben gehad met Mechelen.
Kunnen die daarmee verband houden?

c. Andere overeenkomsten
In Oog op Oirschot wezen wij op het triforium in het koor van de Sint-Petruskerk,
dat veel overeenkomsten vertoont met het triforium van Everhardt Spoorwater in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dordrecht. Moeten we hier naar een oorzaak zoeken?
Hiermee zijn de vragen over de herkomst van bouwvormen nog bepaald niet
uitgeput. Bijzonder is de frappante overeenkomst tussen de Zaltbommelse
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36 De verwoeste toren van de Nederlandse Hervormde kerk van Chaam (foto G. de Hoog, 1907,
Rijksdienst voor de Monumentenzorg).
Deze vroeg zestiende-eeuwse toren vertoont opvallende overeenkomsten met die van Alfen
(Noord-Brabant), Rijkevorsel en Minderhout (aan de andere zijde van de Belgische grens) en kan
misschien ook worden vergeleken met die van Hoogstraten, die tot stand is gekomen naar ontwerp
van Rombout II Keldermans.
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37 en 38 De torens van Diessen en van Weelde. Weelde en Diessen vertonen weer verwantschappen
aan de ingangspartijen en aan de details van de traptorens. De eerste voor wat betreft de profilering
van de kalkstenen omlijsting van de westingangen, de andere onder meer door de holle vlakken aan
de delen met een half achthoekige plattegrond. Dit laatste komt in de streek verder niet voor.

toren en die van Beesd en Woudrichem, alle drie onderling vergelijkbare zeer vrije
varianten op het Nederrijnse thema. Ze vallen niet binnen ons eigenlijke werkterrein
maar het zijn voorbeelden van een typische gang van zaken. Het aantal spaarvelden
per gevel en de omlopende galerijen met uitkragingsconstructie bij de overgang van
elke geleding naar de volgende, zijn voor deze drie opvallende individuele trekken.
De overhoekse steunberen komen in het rivierengebied wel meer voor, zoals in
Acquoi, Heesselt, Enspijk, Tiel, Didam en Elst, misschien wel onder zuidelijke
invloed. Maar van de drie van Zaltbommel, Beesd en Woudrichem wordt de eerste
genoemd als van de hand van Gisbert Schairt (ca. 1380-1452), waardoor albans het
ontwerp van deze toren aanmerkelijk ouder moet zijn dan de beide laatste, die uit de
zestiende eeuw moeten dateren.29. Hier lijkt sprake te zijn van persoonlijke invloeden
over de grenzen van het leven heen.

Bouwkundige gegevens die nog dienen te worden geïnventariseerd zijn er vele. Zo
hebben we in dit verband de basilicale en de pseudo-basilicale opzet van de diverse
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kerken nog niet aan de orde gesteld. Gewelfvormen, de opbouw van steunberen van
zowel kerken als torens en van traptorens, van gevelelementen en hun plaatsing en
details, bieden ongetwijfeld nog ingangen. Daarnaast zullen andere mogelijk relevante
onderdelen moeten worden onderzocht, zoals de nissen in de torens aan de
binnenzijde, die opvattingen over constructie tot uiting brengen.30.

Binnen de grenzen: Kempense gotiek?
Alleen in het zandgebied in het hart van Noord-Brabant, en in België in het oostelijk
bekken van Demer en Nete is een gebied aan te wijzen met bakstenen torens die een
tweedelige gevelindeling vertonen, drie à vier geledingen hebben en overwegend
overhoekse steunberen, zo er steunberen aanwezig zijn. Deze groep omvat velerlei
exemplaren, van zeer eenvoudig tot rijk bewerkt met spaarvelden waarin traceringen,
balustrades, friezen en zich speels ontplooiende steunberen. De toren van het verre
Groot-Ammers zou er ook bij kunnen horen. Deze groep is samen te vatten onder
de naam Kempens, mede omdat het verspreidings-
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gebied gebied grotendeels samenvalt met het landschappelijk gebied dat met Kempens
is aan te duiden.
Voor het overige heerst binnen de door ons getrokken grenzen een grote diversiteit.
Het betrekkelijk homogene gebied in westelijk Noord-Brabant met de torens met
overwegend haaks geplaatste steunberen sluit in dat opzicht aan bij de provincie
Antwerpen en bij Zeeland, maar de vele druiplijsten en de vlakke gevelbehandeling
in de provincie Antwerpen en de spaarvelden in het Zeeuwse ontbreken in westelijk
Noord-Brabant. De torens met drie elementen per gevelvlak vallen uiteen in enkele
categorieën. Vooreerst het hiervoor beschreven vier- of vijftal, waarvan alleen de
torens van Hilvarenbeek en Oirschot het Kempense landschap sieren. De vraag dringt
zich dan op hoe Kempens die torens zijn. Ook dat vraagt nader onderzoek naar de
oorsprong. Verder zijn vergelijkbare vragen te stellen bij de toren van Vught en bij
de onderlinge verwantschap van de torens van Boxtel, de Sint-Jan in Den Bosch en
vooral de Sint-Walburgskerk in Zutphen.

Onze grens (zie afb. 22)
Op grond van de in deze bijdrage gestelde criteria hebben wij een grens getrokken
waarbinnen bepaalde karakteristieken in meerderheid voorkomen. Hoewel dat een
grotere mate van exactheid suggereert dan wij pretenderen, zou men dit gebied dat
van de Kempense gotiek kunnen noemen.31.

Besluit
De term Kempense gotiek, zoals die algemeen ingang heeft gevonden, wordt gebruikt
voor de bouwwijze in een gebied waarin overwegend kerken voorkomen die deze
naam volgens onze benadering niet kunnen dragen. Klaarblijkelijk bestaat er behoefte
aan die uitdrukking, al zullen weinigen daarbij denken aan de betrekkelijke geldigheid
daarvan. Maar de betekenis die daaraan gegeven wordt mag de feiten achter de grote
verscheidenheid niet door de dekmantel van de naam aan het oog onttrekken. Een
nauwkeuriger bepaling van de grenzen is naar onze mening dan ook niet belangrijk.
Wel zijn dat echter de oorzaken van de verscheidenheid in het totale gebied, een
verscheidenheid die Leurs en Smits al signaleerden. In de diversiteit weerspiegelt
zich immers de bloedsomloop van de middeleeuwse bouwwereld, gaan ideeën schuil
die iets prijs kunnen geven over hun dragers en hun plaats in het geheel. Er dringen
zich vragen op als: wie gaf opdracht voor wat, hoe gedetailleerd was die opdracht
en hield die meer in dan een programma van functionele eisen? Het denken daarover
heeft Aart Mekking met zijn proefschrift over de Sint-Servaaskerk van Maastricht
een interessante wending gegeven. Met zijn beschouwingen over de iconologische
betekenis van bouwvormen relativeert hij het belang van regionale invloeden en wijst
hij op de bijzondere rol van de opdrachtgever.32. Nadere studie is zeker gewenst, maar
ook de doelstelling van de studie dient te worden herbezien. Meer dan een verkenning
van het studieterrein kan deze bijdrage niet pretenderen te zijn.
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Voor dateringen is gebruik gemaakt van de Voorlopige lijst der Nederlandse
Monumenten van Geschiedenis en Kunst X; F.A.C. Haans (zie noot 29); E.H. ter
Kuile, W. van Leeuwen (zie noot 2); W. Aerts, R. de Ceulaer, S. Grieten, Beschermd
Cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen, uitg. Prov. Antwerpen 1990; Bouwen
door de eeuwen heen, uitg. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Bestuur
Monumenten en Landschappen; J. van Overstraeten: Gids voor Vlaanderen,
Antwerpen 1985. Voor de grotendeels in de Tweede Wereldoorlog verwoeste
Limburgse torens zijn gegevens ontleend aan J.H.A. Mialaret, Noord-Limburg = De
Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst V-2, 's-Gravenhage 1937.
Voorzover niet anders vermeld zijn tekeningen en foto's van de auteur.
De auteur dankt mevr. drs. M.J. Dolfin en de heer ir. G. Berends voor hun
redactionele bijdrage aan de totstandkoming van dit artikel.
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toegepaste witte kalksteen is hier in kaart gebracht. De heer Berends was zo vriendelijk mij een
aanvulling te verstrekken van de toepassingen in Noord-Brabant (opgemaakt door H. Janse),
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Zie A. Otten, De vestiging van de Duitse Orde in Gemert, Gemert 1987 en idem, De
Commanderij Gemert en haar uitstraling, in: Ton Thelen (red.), Commanderij Gemert, Gemert
1990.
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Geschiedenis van Leende, onder redactie van S. van der Zanden e.a., Leende 1974.
J. van Laarhoven (noot 2).
B. van den Berg: Kerkelijke bouwprojecten van de bouwmeesters uit de Keldermans-familie,
in: H. Janse, R. Meischke, J. van Mosselveld en F. van Tyghem (red.), Keldermans, een
architectonisch netwerk in de Nederlanden, 's-Gravenhage/Bergen op Zoom 1987.
Zie F.A.C. Haans: Gisbert Schairt: De succesvolle carrière van een Zaltbommelse bouwmeester,
in: Monumenten tussen De Voorn en Loevestein, Zaltbommel 1989.
De bouwhistoricus Dick Zweers, die in Brabant de toren van Hilvarenbeek en de kerk van
Boxtel in onderzoek heeft en in dit verband ook wees op de verwantschap tussen Heukelum en
Asperen, deelde mij mee dat naar zijn mening ook aan die constructieve aspecten aandacht
dient te worden besteed, hetgeen hij met een aantal niet gepubliceerde voorbeelden aantoonde.
Binnen die grens heeft van de torens:
36% overhoekse steunberen, 30% haaks geplaatste en 34% geen;
57% drie geledingen, 22% vier, 12% vijf en meer en 9% twee of is niet geleed;
52% vlakke gevels, 36% twee spaarvelden in de tussengeleding, 3% drie spaarvelden en 2%
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Naar het zuiden neemt de voorkeur voor vier geledingen toe en terwijl in de noordelijke helft
binnen de grens ongeveer een kwart van alle torens vlakke tussengeledingen heeft en de rest
voorzien is van spaarvelden, ligt dat in het zuiden precies andersom: driekwart vlak en één
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vlakke tussengeledingen samen met twee elementen in de gevels van de klokkeverdieping,
hetzij twee elementen in de gevels van alle geledingen boven de onderste, dan blijkt in het
noorden bij 81% en in het zuiden bij 91% van de torens alle gevelelementen boven de voet
steeds in paren voor te komen.
A.J.J. Mekking, De Sint Servaaskerk te Maastricht, Utrecht/Zutphen 1986. Zie ook van dezelfde
auteur: Het spel met toren en kapel, Utrecht/Zutphen 1992.
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Dirk J. de Vries
‘Soe dattet een Ewych Werck mach bliven’; de bouw van de Onze Lieve
Vrouwetoren of Peperbus te Zwolle
Uit een tot nu toe onbekend kerkarchief kwam de complete administratie
van de bouw van de achtkante lantaarn op de Onze Lieve Vrouwetoren,
oftewel de Peperbus, in Zwolle tevoorschijn. Bij het eerste ontwerp waren
enkele belangrijke renaissancemeesters betrokken.
Wegens wanprestatie of geldgebrek nam een andere, meer traditioneel
werkende bouwmeester de opdracht over en voltooide hij het metselwerk
in ongeveer de huidige gedaante. Ondanks ambitieuze plannen voor
respectievelijk een stenen en een houten spits bleef de lantaarn in 1540
‘ondichte’, zeer tot ongenoegen van de opdrachtgevers.
De kerkelijke administratie geeft gedetailleerde informatie over de
voortgang en de problemen tijdens de bouw. We kennen alle namen van
de steenhouwers die zelfs hun merk op een akte neerschreven. Daarnaast
vroegen we ons af, wat de sporen in de huidige bouwmassa over de
geschiedenis van het monument te vertellen hebben.

Inleiding
Enige tijd geleden heeft het gemeente-archief van Zwolle zich ontfermd over een
middeleeuws kerkarchief dat vanaf de 17de eeuw in handen was van de
vooraanstaande familie Van Twenhuizen. Dankzij de katholieke schout Emanuel
van Twenhuizen wiens voorvaderen kerkmeester in de O.L.V. Kerk waren, bleef dit
archief als één van de weinige van vóór de reformatie bewaard.1. De thans nog
ongeordende verzameling omvat een aantal losse akten, waaronder diverse chirografen
en drie boeken, een soort kasregisters in oblong formaat, alles tesamen meer dan
vijfhonderd pagina's tellend. Deze administratie werd aangelegd door de kerkmeesters
die zich gedurende enkele opeenvolgende jaren inzetten voor het beheer, de bouw
of de inrichting van de kerk.
Die kerkmeesters noteerden hun namen van jaar tot jaar en bij iedere belangrijke
gebeurtenis. Met het bouwen en uitbreiden van hun kerk wilden zij een hecht en
‘eeuwig werk’ tot stand brengen. Zij plaatsten hun handelen in een historisch
perspectief, lieten het oudste ‘kasboek’ beginnen met de stichtingsdatum van de kerk
(kapel) in het jaar 1394 en gaven aansluitend namen en gebeurtenissen in de 15de
eeuw. Een besef van eindigheid vinden we in een notitie in het jaar 1566 ‘doe began
die geuserije in desen land’.2. De kerkmeester/schrijver van deze passage was een
zekere Wulff Wulffszen van Ittersum3. die de ogenschijnlijk saaie kasboeken met
afschriften van oudere overeenkomsten lardeerde, er historische notities aan toevoegde
en zich opwierp als architectuurcriticus. Van zijn hand is het gepeperde commentaar
op de verhoging van de toren, dat moeiteloos past in een traditie die door Bernardus
van Clairveaux en Geert Grote was ingezet.4.
Het kerkarchief is op sommige punten zeer uitvoerig; van één akte betreffende de
torenbekroning zijn diverse varianten aanwezig, als concept, als afschrift en als basis
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voor een aanpassing. Van een aantal jaren zijn de rekeningen zowel in klad als in
net bewaard; twee kasboeken vertonen grote overlappingen. Er was dus een soort
dubbele boekhouding. Ogenschijnlijk bieden geringe tekstvariaties weinig extra
informatie. Toch kan een kladrekening veel meer zeggen wanneer er in plaats van
‘Frederick Leijendecker hef ft de kercke nae Campen ghesant’ (Frederick Leijendecker
is door de O.L.V. Kerk naar Kampen gestuurd) staat: ‘Freryck Leyendecker gegheuen
dat he toe meyster
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schymen toe Kampen genck dat he de lengte ende de dyckte van onsser l. vrouwen
toerne bracte’. (Volgens de kladrekening ging Frederick Leyendecker naar
bouwmeester Simon Penet in Kampen om hem de lengte = hoogte en de dikte van
de bestaande romp van de O.L.V. toren te brengen). Omdat de handschriften soms
moeilijk leesbaar of beschadigd zijn, leveren doublures dikwijls een welkome
aanvulling.
Over de bouwhistorie geven de archieven van de Onze Lieve Vrouwekerk werkelijk
bijzondere informatie. Eerder werd gewezen op de akte in het ‘kasboek’ die door
een aantal gezellen werd ondertekend met hun steenhouwersmerk.5. Daarnaast bevat
het archief een overzicht van de wekelijkse betalingen aan de bouwvakkers over de
jaren 1538 en 1539. Van week tot week ziet men wie er aan het werk waren, hoe
groot het verloop was, welke daglonen er uitgekeerd werden, enz. Daarnaast hebben
de kerkmeesters zelf berekeningen uitgevoerd om de kosten van het werk te schatten.
Dit soort calculaties is uiterst zeldzaam geworden. Het onderzoek bleef beperkt tot
de creditzijde, tot de uitgaven met betrekking tot de bouwgeschiedenis van de toren.
Deze benadering is eenzijdig omdat de jaarlijks terugkerende pachten uit bezittingen,
schenkingen, begravingen, leningen en dergelijke ook van belang zijn voor de vragen
over de totstandkoming van de architectuur. Voor een kunsthistoricus is het echter
moeilijk deze materie volledig te doorgronden wegens het gecompliceerde muntstelsel
en de beperkte leesbaarheid door de vele doorhalingen.
Ondanks de rijkdom aan bestekken en rekeningen blijft het soms moeilijk de
geschreven bron in een concreet architectonisch beeld te vertalen. Helaas is het
diverse malen genoemde ‘patroen’ van de torenbekroning niet bewaard gebleven en
moeten we het doen met de maten en termen uit de bestekken. Op grond van een
‘onderwijsinge’ door de bouwmeester maakten de kerkmeesters echter zelf ook
tekeningetjes van de bekroning. Met al deze gegevens konden enkele
reconstructietekeningen worden gemaakt. Door wijzigingen van het ontwerp,
vervanging van de bouwmeester en na brand en verbouwing heeft de toren de huidige
gedaante gekregen. Door nauwkeurige waarneming kunnen we hier en daar nog iets
zien van de plannen uit het begin van de 16de eeuw. Dankzij het kerkarchief krijgen
sommige subtiele bouwsporen nu betekenis. Zonder de geschreven bronnen zouden
we waarschijnlijk nooit aan de weet zijn gekomen waar die sporen heen leidden. Dit
illustreert het belang van een gecombineerd historisch en bouwhistorisch onderzoek.
De bouw van de achtkante lantaarn in 1538 vond plaats op een cruciaal moment
waarop zich de overgang van de gotiek naar de renaissance voltrok. Door de inbreng
van meesters uit Antwerpen en Utrecht kreeg het concept van de lantaarn aanvankelijk
een renaissance-vorm. Met het vertrek van die meesters en de aanstelling van de
inmiddels tot stadsbouwmeester bevorderde Jacob van Collen ontstond de huidige,
meer traditionele vorm.
Thans komt alleen de toren aan de orde. Een deel van de stukken heeft tevens
betrekking op de bouw en de inrichting van de kerk. Mogelijk stelt de redactie ons
in de gelegenheid ook dat laatste deel in één van de komende jaarboeken te publiceren.
Wegens de beperkte ruimte zijn slechts enkele bestekken in getranscribeerde vorm
opgenomen. Het Gemeente Archief te Zwolle en de Bibliotheek van de RDMZ in
Zeist beschikken over een complete transcriptie van de gebruikte bronnen.
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De bouw van de toren
Activiteiten in de 15de eeuw
Door de kerkmeesters Arent Kale en Arent ten Bryncke werd in 1457 de bouw van
een houtconstructie opgedragen aan meester Hendrik Verdriet, de stadstimmerman.
Voorlopig is de bestemming van die constructie nog een raadsel. Er moesten vier
balken met korbeelstellen en daarop een zoldering worden gelegd waarboven een
klokkestoel voor twee klokken kwam. In het stuk staat niet expliciet dat het om de
toren ging, maar Wulffszen noteerde: ‘Item anno domini 1457 is gemaickt dat
holtwerck in den Toern daer die kloeken sullen hangen..’ Op het origineel staan in
dorso de betalingen van kerkmeester Arent Kale vermeld, hetgeen wijst op
daadwerkelijke uitvoering van het werk. De vraag is, of deze houtconstructie zich
in het onderste deel van de huidige torenromp bevond of deel was van een oudere,
toen reeds bestaande toren.
Uit twee andere bronnen blijkt namelijk dat bouw van de huidige toren pas in 1463
begonnen is. Wulffszen noteerde namelijk direkt na de vermelding van de klokkestoel:
‘Int jaer onses heren duesent veerhondert veer ende sestich [1464] kerckmeisters van
onsere lieue kercke Gerbert vanden Busch, meister Jacob van Twenhuesen; dese
kerckmeisteren hebben den Toren costlich doen timmeren ende mueren, ao lxiii
[1463], alst blijckt wuijt eenen cancelleerden brieff besegelt...’ We lezen in het
origineel dat de laatstgenoemde kerkmeesters in de zomer van 1463 de
stadsbouwmeester Bernt van Covelens hadden ‘doen tymmeren ende mueren’ aan
de toren waarvoor ze
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hem nog vijftig gulden schuldig waren.6. In 1477 werd een afdekking aanbesteed met
goten, een lijst (‘semesche’) van 3/4 voet dikte met kapitelen en draken
(waterspuwers) op de vier hoeken. De tijdelijke afsluiting van de twee geledingen
hoge romp in 1477 is mogelijk herkenbaar aan de blokken zandsteen op de hoeken,
circa één meter boven de tweede waterlijst.
Een jaar later besloot men de toren hoger te metselen; het is mogelijk dat men de
afdekking daarom nog even achterwege liet. De betalingen in 1480 aan meester Johan
Tichelaar, ongetwijfeld voor baksteen en aan diverse anderen kunnen te maken
hebben met de bouw aan de toren. Boven op de toren kwam in 1481 hout voor een
‘berchwrede’, als afdak of om er het uiterlijk van een belfroot, een soort stadstoren
aan te geven? In 1481 rekenen de kerkmeesters ook af met Derck Konync die een
klokkehuis maakte. Waarschijnlijk ging het toen om een klokkestoel in de hoogste
geleding van de torenromp.

De klokken
De klokkengieter van Deventer ontving in 1480 73 rijnse gulden. Het is niet bekend
wat hij voor dit relatief grote bedrag heeft gedaan. In 1481 kocht de kerk ijzerwerk
om klokken te verhangen. In 1484 kreeg meester Geert van Wou uit Den Bosch
opdracht drie klokken te maken, te weten een sol, een fa en een mi die respectievelijk
929, 1311 en 1731 pond wogen.7. Op 7 oktober 1484 kreeg hij opdracht nog een
re-klok te gieten van 2300 pond die met de drie voornoemde klokken moest
harmoniëren: ‘... sal antworden die anderen dree vorß kloeken up den rechten toen’.8.
Op Palmpasen 1485 volgde een vijfde klok, een la, van meester Geerd.9. Tenslotte
goot de meester in 1486 nog een zesde klok van 3437 pond voor een prijs van 480
gulden, die ook weer moest aansluiten op de andere vijf en met het oog op het gewicht
mogelijk een do was. In 1487 kocht men hout voor een as, 480 pond ijzer voor de
blokken, metalen ‘pannen’ (scharnierpunten) van 42 pond die samen met de klepel
14 gulden kostten. Een negental, meest vooraanstaande burgers betaalde mee aan
het gieten van een klok.10.
Hiermee was de inrichting van de drie traveeën hoge torenromp voltooid.

Verhoging van de toren rond 1538
Voorbereiding; het aanstellen van de meester
De kerkmeesters van de Onze Lieve Vrouwekerk besloten in 1537 de toren te doen
verhogen. Het eerste contact met de aanstaande bouwmeester ‘Scheymen [Simon]
Penet van Anderpen’, vond plaats op zaterdag 15 december 1537 in het huis van
Lambert Stuerman, een bekende Zwolse handelaar in Bentheimer zandsteen. De
kosten van de ontmoeting bedroegen zes Brabantse stoters, meester Simon kreeg er
daarna tien en voor het gelag betaalden de kerkmeesters nog eens acht stoters wegens
één ‘vane’ Hamburgs bier. Men zou hieruit kunnen afleiden dat Lambert Stuerman
meester Simon kende, ook omdat Stuerman als één van de leveranciers van
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Bentheimer zandsteen en als steenhouwer bij de bouw betrokken zou raken. Tot de
start van de bouw was meester Simon Penet woonachtig in Kampen omdat Frederick
Leyendecker hem daar de ‘lengte ende de dyckte’ van de torenromp bracht op dinsdag
18 december.
Donderdag 3 januari 1538 kwam meester Simon nogmaals naar Zwolle en werd
er voor 69 stoter verteerd. Waarschijnlijk nog dezelfde dag dronk men in het huis
van de vooraanstaande burger Jan ten Water11. 21½ kwarten rijnwijn en de volgende
dag, toen men op het raadhuis was, nog eens zes en later zeven kwarten rijnwijn die
van het wijnhuis kwamen. Alles wijst er op, dat de aanstelling van meester Simon
tijdens die dagen plaatsvond, omdat hij de helft van de kosten van de tweede dag
van zijn salaris zou aftrekken. Elders worden deze gebeurtenissen ‘Simons wijncoep’
genoemd.
Uit de straks te bespreken toelichting of ‘onderwijsinge’ (het bestek) blijkt dat
meester Simon beschikte over een patroen, een ontwerp. Hiermee ontstaat de indruk
dat Simon Penet de scheppende bouwmeester was, die vorm gaf aan het bekronende
achtkant.
In werkelijkheid beschikten de kerkmeesters nog over een tweede optie, een ander
plan. Er is namelijk ook een ontwerp vervaardigd door twee meesters die verder niets
met de praktische uitvoering te maken zouden hebben. De namen van deze meesters
werden expliciet genoteerd: ‘de meyster vorscreven heet Wyllem van Ort [oftewel
Willem van Noort] ende syn geselle het Jackop Verborch [ook wel Jacob van der
Borch genoemd] wonachtig binnen Wttert [Utrecht]’. Op 18 december 1537 werden
zij ontvangen in het huis van Evert Steenmesseler waar zij met anderen 27 kwarten
Hamburgs bier dronken. Zij verbleven in het huis van Waemelt Stuerman waarvoor
de kerkmeesters een gelag van negen zilveren Brabantse stoters betaalden. De meesters
werden kennelijk door een schip opgepikt aan de IJssel, want koster Willem bracht
hun daar naar toe met de wagen van de kerk. Voor hun ‘patror [patroon] ende anderß’
werden de meesters ‘af gesoent’ met drie enkele keizers gulden
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en 34 stoter aan wijn. Elders lezen we, dat ze voor hun ‘patroen’ vijf rijnse gulden
en tien plakken ontvingen.12. Volgens de kasregisters kregen de meesters op 3 januari
1538 een brief van ‘onsse keysser’ toegestuurd, waarschijnlijk in verband met deze
opdracht, waar de kerk twaalf stoters voor betaalde. De bouwmeester kreeg er nog
twee stoter bij, die de kerkmeester ‘.. den keysser noch dede op ochtoue dertyn dac’.
De relatie tussen de bouwmeesters, de keizer, dat wil zeggen Karel V, de kerk en
de brief is niet geheel duidelijk. Er is echter een kopie van een brief bewaard, waarin
men zich richt tot een persoon in meervoud, gedateerd 3 januari 1538. Men zou hierin
kunnen lezen dat het ontwerp van de Utrechtse meesters onder omstandigheden te
kostbaar was, dat zij ‘afgedankt’ werden en dat een ander ontwerp was gepresenteerd.
Dit zou het ontwerp van Simon Penet kunnen zijn, omdat de laatstgenoemde op 3
januari 1538 te Zwolle present was en op 14 januari het bestek tekende, de dag dat
de Utrechtse meesters afgedankt werden. Deze laatstgenoemde datum was voor de
kerkmeesters ook de uiterste termijn om nog een reactie uit Utrecht te kunnen
accepteren.
Een niet te beantwoorden vraag is, welke invloed Van Noort en Verborch op het
concept van Simon Penet hebben gehad. In ieder geval hebben ze de kerkmeesters
ook geholpen met het schatten van kosten. Uit de rekeningen blijkt niet dat de twee
Utrechtse meesters ooit nog terug zijn geweest of meester Simon hebben ontmoet,
maar wèl dat ze reeds op ‘sane polßyanß’ (Ponciani, 14 jan.) zijn ‘af gesoent vor har
patror ende anderß’.

De rol van de Utrechtse meesters en hun tijdgenoten
Van het patroon van Willem van Noort en Jacob van den Borch weten we alleen dat
de lantaarn daarbij hoog moest zijn en dat hun ontwerp, dan wel hun funktioneren
op één of andere manier niet voldeed aan de uitgangspunten van de kerkmeesters.
Willem van Noort of van Oirt wordt in 1522-'23 voor het eerst vermeld in Utrecht,
waar hij werkte aan de Dom, evenals Jacob van den Borch of Verborch die we in de
jaren 1516-'19 al tegenkomen als steenhouwer.13. In 1540 kreeg Willem van Noort
in Utrecht de eervolle benoeming tot ‘metselrye-meester’, met als eerste taak te
zorgen voor de stedelijke muren, torens, poorten en bruggen.14. Daarvóór had Willem
reeds vorm gegeven aan militaire gebouwen, zoals in 1535 de Tolsteegpoort te Utrecht
in opdracht van de keizerlijke stadhouder, de Graaf van Hoogstraten.15. Willem van
Noort zocht gezelschap van een Italiaanse architect, meester Donaes (Donato Buoni
Pellizuoli) die werkzaam was voor Karel V. Het is daarom dat Alice Ross de invloed
van mr. Donaes veronderstelt op de structuur en op de voorgevel van het uit 1546
daterende stadhuis te Utrecht.16. Vergelijkbaar was de invloed van Alexander
Pasqualini in de Lage Landen, zowel een specialist op het terrein van de
krijgsbouwkunde als ook één van degenen die aan de hoven van de keizerlijke
stadhouders de renaissance-bouwkunst introduceerde.17. Toen Willem van Noort in
1538 optrad in Zwolle, was hij reeds meester en moest er in verband met zijn Zwolse
werkzaamheden iets geregeld worden met de keizer, mogelijk op dat moment zijn
werkgever.
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De bouw van het nieuwe Utrechtse stadhuis hing samen met de centralistische
politiek van Karel V. In 1528 had de keizer de macht van de bisschoppen
overgenomen en het was zijn wens dat de voorgevel van huis Hasenberg - deel van
het oude Utrechtse stadhuis - zou worden afgebroken, omdat ‘daar veel beelden van
den voorleden bisschoppen van Uytrecht op staan’.18.
Een ander opmerkelijk gegeven is de samenwerking en later de ruzie tussen Willem
van Noort en Jacob van den Borch die in 1542 mondde in een rechtszaak tussen deze
voormalige vennoten.19. De vraag was, of iemand die geen steenhouwer of
‘cleynsteker’ was en buiten het ambacht opereerde, toch mocht ontwerpen en de
bouw ordineren. Als getuigen voor de ‘ruimere’ benaderingswijze van mr. Willem
van Noort dienden zich drie stadsgenoten aan: mr. Peter Teels, mr. Peter de Bruyne
en mr. Peeteren Frans. Er werd verder geput uit wat men wist of hoorde uit de mond
van Thomas Vincidor van Bologna, mr. Alexander Pasqualini, mr. Jan van Nijmegen,
mr. Donato Buoni Pellizuori, mr. Rombout van den Loocke, mr. Rombout de Drijvere
en mr. Philips Lammekens. Merkwaardig genoeg zijn de getuigen van de tegenpartij,
van mr. Jacob van den Borch, tot nu toe in dit verband onopgemerkt gebleven. In
het archief van Kampen rust namelijk de getuigenis van de aldaar tussen 1532 en
1542 aktieve stadsbouwmeester20. Reyner Lambrechts van Delft. Deze meldde dat
Jacob van den Borch had samengewerkt met mr. Clemens van Gouda, mr Rombout
(II Keldermans) van Mechelen, mr. Jan Poyt, mr. Antonys Kelderman en Peter van
Hoogstraten, ‘..al voirsz. cleyn stekers van 't ampt etc., dat tornen, muren, patronen,
kaerten of gronden dat metselwerck off steenwerek angaet, dat betrefft die principael
const ende meesterschap van steenhouwen ende kleyn steken.’21.
Deze getuigenis is een soort ‘curriculum vitae’ van Jacob van den Borch en
onderstreept de belangrijke positie van Kampen in de toenmalige bouwwereld. Niet
alleen de Antwerpse meester Simon Penet
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1 Aanzicht van Zwolle bij de Kamper poort door Gerard ter Borch, circa 1630. Geheel links de toren
van de Onze Lieve Vrouwekerk; rechts daarvan de toren van de Michaelskerk (Collectie
Rijksprentenkabinet).

vertoefde daar in 1537, maar later ook Alexander Pasqualini die ontwerpen voor de
vestingmuren maakte. Bij de herbouw van het Kamper stadhuis kreeg meester ‘Colyn
van Wtrecht’ opdracht een schouw te maken. De uitwendige architectuur kreeg onder
meester Berent van Coesfeld nog een laatgotisch aanzien.22. Diverse hoger gelegen
details van de raadhuistoren vertonen echter duidelijk een renaissancistische
vormgeving.

Het concept
Over de voorbereidingen en het prille begin van de Zwolse torenbouw geven de
kladrekening over 1537 en de uitgewerkte rekeningen van 1538 informatie. Het eerste
teken van een nieuwe start is een aantekening omstreeks november 1537 over de
hoogte van ‘den enen toe den anderen ommeganck’ van de Michaelstoren, eveneens
te Zwolle. Hoewel deze laatste toren in de 17de eeuw instortte, weten we wel dat de
eerste beloopbare omgang zich op de torenromp bevond en de tweede omgang
derhalve op de vierkante lantaarn,23. zie afb. 1. Deze vierkante bekroning van de
Michaelstoren was volgens de aantekening 64 voet hoog.
Hoewel de Onze Lieve Vrouwetoren een bekronend achtkant kreeg, was de maat
van de vierkante lantaarn van de Michaelstoren kennelijk het ijkpunt. Er is een tweede
punt van overeenkomst tussen de in 1406 opgerichte Michaelstoren en de vanaf 1463
door meester Berent van Covelens gebouwde torenromp van de Onze Lieve
Vrouwekerk. Beide torenrompen tellen namelijk drie geledingen, gemarkeerd door
waterlijsten.
Uitgangspunt waren de maten van de bestaande torenromp. Van de Onze Lieve
Vrouwetoren noteerde men dat de hoogte 171 voet, de muur van de toren zeven voet
en één duim dik was en dat de toren inwendig 25 voet mat en anderszins 24 voet en
zeven duim.24.
Bij de aktiviteiten van Willem van Noort en Jacob Verborch noteerde men dat de
‘meyste patronen vand. lanterne’ 65 voet hoog moest zijn en de kap 15 voet, afb. 2
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A.25. Dit lijkt een wens de kerkmeesters zelf te zijn, omdat het kort daarna door meester
Simon gepresenteerde ontwerp een heel andere verhouding had. Het is opmerkelijk
dat de lantaarn van de Onze Lieve Vrouwetoren aanvankelijk precies één voet hoger
moest zijn dan die van de Michaelskerk. Ook omdat de hoogte van de lantaarn van
de laatstgenoemde toren zo nauwkeurig was vastgesteld, lijkt de maat van 65 voet
te zijn ingegeven door overwegingen van concurrentie. Omdat de torenromp van de
Onze Lieve Vrouwekerk smaller en lager was, zou een vreemde verhouding ontstaan,
afb. 2 A. In deze gedaante leek de lantaarn nog het meest op die van de Utrechtse
Domtoren.
Van het geschreven concept van meester Simon Penet uit Antwerpen zijn vijf versies
bekend onder de benamingen: ‘formaell vanden Tornen’, ‘concept
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2 Silhouetten van de geplande of uitgevoerde bekroningen van de Onze Lieve Vrouwetoren te Zwolle:
A. concept opgedragen aan Willem van Noort en Jacob van den Borch, 18 december 1537; B. eerste
ontwerp van Simon Penet omstreeks 2 januari 1538; C. het definitieve concept van Simon Penet d.d.
14 januari 1538; D. de door Jacob van Collen verhoogde lantaarn toen die 28 voet hoog was met de
houten torenspits van Goert Tymmerman van 3 september 1538; E. de vorm van de lantaarn toen
Jacob van Collen in 1540 de werkzaamheden afsloot; F. de spits in het begin van de 18de eeuw toen
de hoektorentjes gereduceerd waren en de balustrade vernieuwd; G. vorm van de toren sinds 1828
nadat in 1815 de bliksem was ingeslagen.

3 ‘Ghestaltenisse’ van de Onze Lieve Vrouwetoren, ondertekend door Simon met zijn ‘merck’, ‘omme
dat he nijet wal schreijuen en konde’, 14 januari 1538 (G.A. Zwolle, KA012, foto auteur 1992).
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ende declaratie’, ‘ghestaltenisse den seluen torne’, en twee keer: ‘Dye declaracie offt
onderwijsinge des werckes offt patroens’, waarvan één versie is opgenomen, bijlage
I.
Tussen de vijf versies zijn kleine verschillen aanwezig die te maken hebben met
de stadia waarin het ontwerp verkeerde of met het doel van de akte. In het definitieve
en bekrachtigde stuk is een aantal maten van details vergroot (afb. 2 B en C), hetgeen
bij het gesprek in het raadhuis aan de orde was geweest: ‘doe hijt werck hoegher
solde maken dan gesecht waß’.26. Als compensatie voor deze uitbreidingen ontving
meester Simon van de kerk 500 ‘blucksteens’, dat willen zeggen onbehouwen blokken
Bentheimer zandsteen. Bepaalde artikelen ontbreken in de oudste versies, zoals
bijvoorbeeld de invulling van één muurvlak van het achtkant. De in tweevoud
opgemaakte oorkonde ‘ghestaltenisse den seluen torne’ is juridisch gezien het
belangrijkste stuk dat door de cameraars, de kerkmeesters en Simon Penet zelf werd
ondertekend. Als enige tekende Simon met zijn ‘merck’, ‘omme dat he nijet wal
schreijuen en konde’, afb. 3. Simon kreeg één stuk, genoemd ‘libelle’ en de
kerkmeesters het andere, dat in hun archief bewaard is gebleven.
Hierna komt het concept globaal ter sprake. Omdat overal voetmaten zijn vermeld,
is het mogelijk een schets van de lantaarn te maken, afb. 4. Een ander hulpmiddel
zijn de drie tekeningetjes met commentaar, waarschijnlijk van een kerkmeester, op
de achterzijde van een brief van 3 januari 1538, zie afb. 5.
De Onze Lieve Vrouwe toren zou nu een achtkant krijgen van 13 voet hoogte en
een achtkante, gemetselde(!) spits met een hoogte van 50 voet, 14,83 meter. Het oude
metselwerk, inclusief de waterspuwers in de vorm van drakekoppen diende vier à
vijf lagen afgebroken te worden, opnieuw gemetseld ‘in sement’ en tot aan het
achtkant bedekt met stukken goot van zandsteen. Op iedere hoek van de torenromp
kwam een torentje te staan met een zeskante voet op een hangend capiteel en een
pijnappel en een kruis als bekroning. Tussen deze torentjes, droog opgesteld ten
opzichte van de onderliggende goot, stond een balustrade, ‘foije’ van vier voet hoogte
met een lijst, ‘seems’ daarover. In de balustrade werden twee ‘pilaren’ van acht voet
hoogte met een pinakel, ‘fiole’ opgenomen. Ze moesten zo dik zijn ‘alst werck eijschet
ende de meister daer sin const in bewist’.
De hoeken van het achtkant werden versterkt met steunberen, ‘pileers’ van
anderhalve voet breedte en één voet uit het muurvlak stekend. De twee voet dikke
muren van het achtkant kregen spekbanden, ‘doirbendes’ van Bentheimer steen, ten
minste één
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4 Reconstructie van het ontwerp van meester Simon Penet aan de hand van het bestek d.d. 14 januari
1538.

voet hoog en zo dik als de muur, afgewisseld met twee voet hoge lagen van baksteen.
Op het muurwerk rustte een natuurstenen lijst. In de rechte, dertien voet hoge
muurvlakken van het achtkant onderscheidde men drie zones: een plint met een
waterlijst op vijf voet hoogte, een zone met blinde vensters, 4½ voet hoog en drie
voet breed, plus een ‘borstweringe’ van vier voet waarin de vensters twee voet moeten
hebben doorgestoken.
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5 Schetsjes van de torenbekroning, gemaakt door een kerkmeester op de achterzijde van een brief
d.d. 3 januari 1538 (G.A. Zwolle, KA012, foto auteur 1992).

Op de waterlijst stond per muurvlak één blind venster met op de hoeken daarvan
een ‘capitijell’ waarop ‘een pilaer int rond’ van vier voet en dan weer een capiteel
rustte. Tussen de pilaren kwam een vensterkruis waarvan het onderste deel 4½ voet
hoog was met ‘dat glas venster bauen’ van twee voet hoogte. De ‘an vall’,
vermoedelijk het hoogste punt van het venster lag twee voet onder de rand van de
spits, dus in de borstwering. Deze omschrijving suggereert dat de vensters door
spitsbogen zouden worden gedekt. Indien ze namelijk rondbogen hadden, dan zou
het bovenste deel maar 1½ voet hoog hoeven te zijn. De ‘aenvall’ was dus het punt
waar de twee spitse boogstukken tegen elkaar vielen.
In de plint, onder de waterlijst kwam in iedere zijde van het achtkant een spleet,
drie voet hoog en vier duim breed waarin balken kwamen die een ‘dach’ vormden.
Waarschijnlijk was dit de werkvloer die de kerk op haar kosten aanbracht om de
onderliggende klokken te beschermen.
De borstwering was waarschijnlijk dat deel van het opgaande muurwerk, dat boven
het gewelf uit stak. In het achtkant kwam namelijk een gewelf op acht capitelen met
ribben, ‘schinkelen’ van Bentheimer steen die een ‘dubbelt cruce’ vormden. Het
gewelf had een dikte van anderhalve voet, was van onderen ‘beworpen’ (gepleisterd)
en van boven ‘gherasijrt off ghefluijrt mit roeden steen’. In één tekstversie stelde
men zich voor dat het gewelf zou opgaan in de spits, in de andere dat er boven het
gewelf een ruimte onder de stenen spits zou ontstaan. In nog een andere versie spreekt
men van een tweede gewelf halverwege in de spits, met daarin een oculus, ‘spigel’
die ook op één van de schetsjes te zien is, afb. 5. De traptoren, ‘wyndelsteyn’ werd
vanaf de bestaande wenteltrap twintig voet opgetrokken, zodanig dat men op het
gewelf kon komen. Vervolgens kon men door het gat op het tweede gewelf gaan
waar men naar goeddunken van de raad en de kerkmeesters vier of acht vensters in
de spits zou maken om daardoor vanaf een ‘ghesettel’ ‘uith tho syen’, de omgeving
te overzien. De achtkante spits of ‘naelde’ had een hoogte van vijftig voet en een
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muurdikte van anderhalve voet. De hierin opgenomen spekbanden waren één voet
hoog, de lagen baksteen anderhalve voet. Alle Bentheimer steen moest men in
‘sement’ metselen, waarschijnlijk een soort hydraulische mortel en de baksteen
uitsluitend met steenkalk, ‘soe dattet een ewijch werck mach bliuen’. Op de spits
kwam een ronde ‘knoep’ van vier voet en daarop een achtkante, massieve, stenen
‘appel’ ook wel ‘paere’ genoemd van zes voet hoogte. Deze appel kreeg ‘kresten
offt lelien’ die één voet uitstaken. Ook de spekbanden van de spits kregen ‘kresten
offt loeffwerck’ die één voet uitstonden en drie voet van elkaar lagen. Op de appel
of peer plaatste men een ijzeren kruis, vijftien voet hoog, vierhonderd pond zwaar.

Jaarboek Monumentenzorg 1992

79
De meester zou zonder hulp van de kerk alle materialen aanschaffen, behalve het
ijzer en het lood. De kerkmeesters betaalden de arbeiders iedere week en voorzagen
de meester van voedsel waarvan ze de kosten op zijn salaris zouden korten. Simon
Penet zou negenhonderd gulden ontvangen, 500 Bentheimer stenen, een touw,
vergoeding voor zijn woning en gereedschap, een ‘golden kroen’ als godspenning
en een nieuwe tabbert als het werk klaar was. Volgens de klad-versie van het contract
zou zijn vrouw twee keer 12½ gulden krijgen. Zoals gebruikelijk, mocht de meester
elders geen werk aannemen, eer hij in Zwolle klaar was. Vrij omstandig legden de
kerkmeesters vast, dat ze bij nalatigheid beslag zouden leggen op de eigendommen
van de meester of zijn erfgenamen, ongeacht waar die zich bevonden.

Het aangepaste concept
Voor de kerkmeesters en de gezellen was de maand juli van het jaar 1538 treurig.
Tussen 20 en 27 juli vertrok meester Simon Penet ‘sonder orloff’. Op zondag 28 juli
werd in aanwezigheid van de stedelijke cameraars en de gezellen, dat wil zeggen de
steenhouwers, rekenschap gegeven van hetgeen meester Simon tot dan toe had
uitgegeven. Hoewel het werk nog lang niet klaar was, bleek meester Simon al meer
dan 1039 gulden te hebben besteed, terwijl het totale bedrag van de aanbesteding
900 gulden en nog wat extra's was. Simon Penet kan van fraude worden beticht, maar
de kerk en de kerkmeesters trof evenzeer schuld. In het archief komen namelijk door
de kerkmeesters opgestelde stukken voor, met als doel een financiële raming van de
bouw, bijlage IV. Het bedrag waarvoor de meester het werk aannam, zal mede op
dit soort calculaties zijn gebaseerd. Simon Penet moet zich tijdens de bouw
gerealiseerd hebben, dat de aangenomen som veel te laag geschat was en vertrok na
de overschrijding van dat bedrag. Ook elders geven de kerkmeesters blijk van een
onrealistische zienswijze, zoals uit sommige punten van het later te bespreken
contractje met de jonge smid Hendrik van Delden naar voren komt.
Na het vertrek van Simon Penet kreeg meester Jacob van Collen de leiding, maar
werden hij en de andere gezellen zoals gebruikelijk voorlopig per week betaald.
Meester Jacob komt vanaf de eerste week van juni in de kasboeken voor als één van
de meewerkende steenhouwers; een maand later is er ook sprake van zijn leerjongen.
In hetzelfde jaar werd meester Jacob als burger van de stad ingeschreven27 en ontving
hij de titel van stadsbouwmeester.28 Op 10 oktober 1538 en op 14 februari 1539 nam
meester Jacob porties werk in één keer aan en kreeg hij van de kerk een woning en
één kroon als godspenning. De opdracht was, eerst langs twee zijden balustrades te
maken en de drie resterende hoektorentjes te vervaardigen. Het achtkant was op 28
juni 1539 reeds 27 voet hoog maar moest 28 voet worden29 met een even hoge
wenteltrap. Het meest opmerkelijke is, dat de oorspronkelijk afgesproken hoogte van
het achtkant, te weten 13 voet, inmiddels meer dan verdubbeld was. Hieruit volgt
dat het concept van Simon Penet drastisch was veranderd, ongetwijfeld met financiële
consequenties. Met het doorbouwen in de hoogte kregen de kerkmeesters echter een
toren zoals ze aanvankelijk voorstonden, al werd de hoogte van de bekroning van
de Michaelstoren nooit geëvenaard. De aanpassing van het concept bracht met zich
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mee dat er andere maten kwamen voor de speklagen van Bentheimer zandsteen en
de lagen baksteen.

De houten spits
Op 3 september 1539 verscheen een meester Goert Tijmmerman uit Holland bij de
kerkmeesters om de vorm en de prijs van een houten torenspits vast te leggen, bijlage
V. Het ging om een spits, ‘cappe’ genoemd, met een hoogte van zestig voet die Goert
inclusief het hout en wagenschot wilde maken voor 500 gulden. Hier buiten vielen
de kosten van het ijzerwerk, een touw en de bedekking van leien of koper. De kerk
kon ook zelf voor het materiaal zorgen en hem 120 gulden ineens betalen of 25
Brabantse stuivers per dag. Als voorbeeld stelde men de toren van het blokhuis of
de burcht te Genemuiden voor: ‘nae een ghestaelt des torne van

6 Tekening van het Blokhuis te Genemuiden in welstand door A.J. Reyers, 1922. De bekroning van
de toren uit 1927 stond model voor de nimmer uitgevoerde houten spits d.d. 3 september 1539 t.b.v.
de Onze Lieve Vrouwetoren te Zwolle (uit: Overijssel, Deventer 1931, 483).

Jaarboek Monumentenzorg 1992

80
den huse gheldermuden’. Van dit huis zijn twee tekeningen uit 1838 en 1922 bekend,
gemaakt naar een schilderij waarop een vierkante toren is te zien met een soort bol
op de spits, afb. 6.30 Het huis is waarschijnlijk onder Gelders gezag in 1527
opgetrokken te ‘Gelremuiden’ en werd afgebroken in de jaren 1580 en 1585.31
Meester Goert of Geert leverde het bestek van de bekroning van de Zwolse toren.
Volgens dit bestek bestond de spits uit twee secties met een ‘starr’, een vorm van de
plattegrond die ontstaat wanneer men acht kruisende balken van boven beziet. Op
zo'n ster stonden gebinten, de onderste met stijlen van twaalf voet, de tweede reeks
met stijlen van achttien voet. Daarop rustte een ‘appel’ met inwendig acht ‘spruten’
en even zo vele ‘wijndbanden’ (windschoren) en ‘platen’ en daarop een doorluchtige
‘lanterne’ van tien voet hoogte en zeven voet breedte, afb. 2D. Door de onderste
geledingen liep een koningsstijl met een lengte van 43 voet. Beneden en in de appel
moesten vier vensters komen.
Door geldgebrek bleef de uitvoering van deze houten bekroning achterwege. In
één artikel gaven de kerkmeesters blijk van hun financiële situatie: ‘men hefft den
m[eester] toeghesecht soe wanneer de kercke sich wat beter vermochte ende voeder
behulp konde krigen..’.

Afronding van de werkzaamheden
Hoewel het niet tot het bouwen van een houten spits kwam, was op 7 september 1540
het werk voorlopig gereed nadat meester Jacob de gaten, waarschijnlijk de gaten van
de kortelingen, dichtgestopt en de goten met cement had aangesmeerd. Buiten het
verding om gaven de kerkmeesters hem nog 25 carolus gulden ‘ende hijr mit hem
affgedanckt’. Voorafgaande aan het feest van Odulphus (12 juni) had men de lantaarn
vanaf de goot gemeten, hetgeen kwam op 48 voet. Deze hoogte van ruim veertien
meter komt overeen met de huidige hoogte van de lantaarn. Na blikseminslag in het
jaar 1815 kreeg de lantaarn het huidige, koepelvormige dak en de zware houten
kroonlijst in 1828, afb. 2 G.32
De kerkmeesters legden nog enkele constructieve bijzonderheden over de lantaarn
vast. Meester Jacob had het werk ‘twee maill ront omme ghegordet’ met vertikale
ijzeren staven, in iedere penant één, gaande van onder het gewelf tot boven aan de
bogen van de vensters. Hij had boven gaten gespaard om balken in te leggen en
daarmee het werk te ‘gorden’. Beneden waren volgens de meester geen houten balken
nodig, omdat de ijzeren gordingen voor het verband zorgden. Volgens de kerkmeesters
was het een goed werk dat aan alle eisen voldeed en waar rustig nog een afdekking
op getimmerd kon worden.

Commentaar op de bouw
Door alle problemen en de grote lasten was de sfeer er niet beter op geworden. Pas
in het jaar 1555 kwamen er leien op een deel van de torenkap. Het moet daarbij om
een vrij lage afdekking gaan die als spits nauwelijks zichtbaar was, zie afb. 9 en 2
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E. Verantwoordelijke kerkmeester was Wulff Wulffsßen, die over de lantaarn
omstreeks dezelfde tijd een aantekening maakte. Zijn visie geven we volledig weer:
‘Anno d(o)m(ini) 1538 van onsere lieue Vrouwen kercke kerckmeisters wesende
Geert ter Borch, Jan van Steenwijck is deser kerckenTorn bauen affgebroicken, die
gedeckt was met dubbelt pannendack, gelick ongeferlich Sanct Lebuini Toren bijnnen
Deuenter up dese tijt noch is, dat dack is affgenomen ende dese lanteeren woir van
in dese twie cedulen specificatie geschiet (die besiet) weder daer up gesat.
Dese tymmeringe hefft volle gekostet, alles tut naedeel van dese guede kercke
ende tut verkortinge der armen hyr van steit geschreuen vuir in desen boeke.
Men mach seggen dese kercke hadde vuir dese tijmmeringe guede upkumsten ende
deelde den armen up sekere tyden oer broit. Nae dese tijmmeringe gijfft sie groete
Jairlixe rente als men noch spuirt. Ende den armen kan sie nyt geuen.
Item vuir dese tymmeringe was die Toern bauen dijchte, nae dese tijmmeringe is
die torn ondichte ende blijfft ondichte avermidtz onvermuegenheit van dese kercke’.

Huidige vorm van de lantaarn
Van het steenhouwerswerk van meester Simon is thans niet veel meer aanwezig,
omdat meester Jacob de lantaarn in een gewijzigde vorm voltooide, afb. 7. Mogelijk
had meester Simon vóór zijn vertrek één hoektorentje af, te weten het noordwestelijke
exemplaar. De zeskante onderbouw van de torentjes is nog aanwezig en bevat per
buitenvlak een dubbele driepas of een driepas onder een ezelsrugboog, beide gevat
in een rechthoekig kader, afb. 8. De vormgeving daarvan is laat-gotisch, zoals ook
andere in het bestek genoemde onderdelen met pinakels en hogels in de vorm van
lelies.
Gerard ter Borch tekende op enkele van zijn Zwolse stadsgezichten obelisk-achtige
bekroningen
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7 Aanzicht van de Onze Lieve Vrouwetoren of Peperbus vanaf de westzijde (tek. A. Kroes gem. Zwolle,
1964).

op de zeskanten en daarop de genoemde pijnappels en kruisen, vergelijk afb. 1 en 9.
De huidige balustrade met barokke balusters en telkens twee rechthoekige
tussensteunpunten dateert uit de 18de eeuw. Dat de balusters jonger zijn, is goed te
zien aan het verschil in verwering met de hoektorentjes. De balusters die Ter Borch
tekende, hadden mogelijk de vorm van zuiltjes. Onmiskenbaar renaissancistisch is
echter de in het bestek genoemde zuilstelling op de hoeken van de blinde vensters,
hoewel daarvan thans ieder spoor ontbreekt.
De hoogte tot en met de spekband boven de waterlijst waar de vensteropeningen
beginnen, komt overeen met de dertien voeten (circa 3,85 meter) van Simon Penet.
Helaas correspondeert de daaronder liggende verdeling met de 35 centimeter hoge
spekband niet met maten in het bestek. Op circa 4,2 meter hoogte doet zich een
verjonging van de steunberen voor waarbij het voorvlak zes centimeter naar binnen
ligt, afb. 10. Die plaats wordt gemarkeerd door een natuurstenen lijst met 55
centimeter daarboven opnieuw een profiellijst die circa 20 centimeter smaller is en
omloopt. Mogelijk zijn deze verjongingen de toppen van de steunberen volgens het
eerste concept. De profielen van de lijsten zijn renaissancistisch.
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In het bestek is sprake van een anderhalf steens dik gewelf dat thans niet meer
aanwezig is. Inwendig bevinden zich echter nog de kraagstenen ter weerszijden van
de trompen op de overgang van het vierkant naar het achtkant, afb. 11.

De rol van de kerkmeesters en de stad
Uit het voorafgaande blijkt dat de kerkmeesters de belangrijkste rol speelden bij het
totstandbrengen van verbouwingen aan de kerk en aan de toren. Zij waren de feitelijke
opdrachtgevers, trokken een bouwmeester aan en noteerden alle uitgaven zorgvuldig
in hun boeken. Een aspect dat bij de bouw van de Onze Lieve Vrouwetoren naar
voren komt, is dat de kerkmeesters ‘taxaties’ maakten en het vak beheersten dat we
tegenwoordig ‘calculeren’ of ‘werkvoorbereiden’ noemen.
De gedetailleerde boekhouding van de Onze Lieve Vrouwekerk toont ook hoe
snel een oorspronkelijk uitgangspunt kon worden aangepast en hoe men stuurde in
het aantrekken of afhouden van een bouwmeester. Aan dit alles lag wel een soort
praktisch en anticiperend handelen ten grondslag, waarbij men rekening moest houden
met gebrek aan geld. Niet zelden schoten de kerkmeesters zelf behoorlijke bedragen
voor, om het werk gaande te houden. Dit bracht met zich mee, dat die meesters van
‘goede huize’ moesten zijn en over veel vrije tijd
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8 Twee verschillende versieringen op de buitenzijde van een hoektorentje, Onze Lieve Vrouwetoren
Zwolle 1538 (foto auteur 1990).

9 Gezicht op de Onze Lieve Vrouwetoren vanaf het Zwarte Water bij het Rode Torenplein. Gerard
ter Borch, circa 1630 (Collectie Rijksprentenkabinet).

beschikten om dit ‘liefdewerk’ te volbrengen. Zoals in Kampen werd te Zwolle een
kerkmeester vermoedelijk door de stedelijke overheid aangesteld.33 De kerkmeesters
waren lid van aanzienlijke families, die behoorden tot het stadspatriciaat en deel
uitmaakten van de raad of van het schependom.
De kerkmeesters Gerbert vanden Busch en Jacob van Twenhuesen waren in 1463
gestart met de bouw van de toren. De eerste was een broer van Geert ten Busch,
rechter in Heino en schepen in Zwolle. Gerbert zelf was ook schepen vanaf 1481 tot
aan het eind van de 15de eeuw.34 In de jaren 1470 en 1475 staat Gerbert ook genoteerd
als kerkmeester van de Michaelskerk. Meester Jacob van Twenhuesen was behalve
kerkmeester ook meester in de rechten en regelmatig schepen in de jaren tussen 1473
en 1488. In de jaren dat de toren werd verhoogd, komen we de namen van Seyne ten
Water en Arent Luickensoen tegen. De vader van Seyne ten Water was gerichtsman;
hijzelf wordt als schepen genoemd in 1483-'87 en was getrouwd met Wendelmoet
van Wijtman, telg uit een andere bekend geslacht. Arent Luykenssoen vinden we
slechts één keer als
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schepen vermeld, namelijk in 1494. Niet anders was de positie van de kerkmeesters
die in de jaren '80 de kostbare klokken door mr. Geert van Wou lieten gieten: Johan
ten Toern en Steven van Rutenberge. Beide stonden bekend als ‘stichtsman’ en
verrichtten werkzaamheden voor de Utrechtse bisschop. Johan was ‘bewaarder van
de armen’ en schepen tussen 1469 en het begin van de 16de eeuw. Steven kennen
we als schepen tussen 1493 en 1503 en als procurator van de Anthoniusbroederschap.
De opdrachtgevers voor de bouw van de lantaarn waren Johan de Vos van Steenwijk
en Gert ter Borch. In de rekeningen noemen de kerkmeesters elkaar ‘gheselle’. Politiek
gezien was Johan de meest opvallende persoonlijkheid en hij wordt gezien als
stuwende kracht achter de bouw van de lantaarn.35 Johan staat verder bekend als
meester in de rechten, provisor, leenman, schepen en burgemeester. Zijn zus Johanna
de Vos van Steenwijk was getrouwd met de machtigste vertegenwoordiger van het
keizerlijke gezag in de Noordoostlijke Nederlanden: Georg Schenk van Tautenburg.36
Georg was met bisschop Frederik van Baden in 1496 in het Sticht gekomen en in
1502 door de bisschop en de IJsselsteden benoemd tot ambtman en kastelein van
Vollenhove. Hij leverde belangrijke bijdragen aan de overdracht van het Utrechtse
bisschoppelijke gezag aan de Habsburgers in 1528 en slaagde er tot zijn dood (1540)
in aangrenzende gewesten stabiel onder het gezag van Karel V te brengen. De positie
die Johan de Vos van Steenwijk innam ten opzichte van het stadbestuur en de
landsheren, plaatst de bouw van de lantaarn op de Onze Lieve Vrouwekerk mogelijk
in een groter verband, althans groter dan alleen de stad. 37
De overstap van het schependom naar het ambt van kerkmeester of andersom ging
kennelijk zonder moeite. De stad Zwolle speelde in andere situaties ook een
belangrijke rol. Bij het afsluiten van aanbestedingen rond 1538 waren de stedelijke
cameraars, stadssecretarissen, aanwezig en ondertekenden zij mede het contract. In
de besluitvorming en bij de

10 Plaats waar de steunbeer zes centimeter terugspringt en -gezien de tweede profiellijst-zo'n twintig
centimer smaller werd; mogelijk de door Simon Penet beoogde beeindiging van de beer (foto auteur
1992).
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11 Kraagstenen van het verdwenen gewelfter weerszijden van de tromp op de de overgang van het
vierkant naar het achtkant (foto auteur 1992).
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presentatie van de bouwplannen had de stad een belangrijke stem zoals blijkt uit
vermeldingen over de aanwezigheid van burgemeesters en raad: ‘ao 1538 .. hebben
.. de kerckmeisters anbestadet dorch consent des helen raedt den Toern hoghe toe
maicken wor toe van den raedt geschukt... [vier personen]’.
Het aantal te maken vensters in de stenen en houten torenbekroningen werd volgens
het bestek bepaald door de kerkmeesters en de raad. Vanaf een zetel in de ‘appel’
van de houten spits zouden de raadsleden in het genot worden gesteld van het uitzicht.
In financiële zin droeg de stad zowel symbolisch als daadwerkelijk aanzienlijk tot
de bouw bij. In 1538 noteerde de stad bij de bijzondere uitgaven: ‘Item vander stadt
wegen doen leggen den Irsten steen vant Niiwerk van unse liuer vrouwen toren den
meister geschickt ij[2] deventer gulden ende iiii[4] stoters...’.38
Op bepaalde ogenblikken stond de kerk voor honderden guldens in het krijt bij de
stad. Ook leveringen van baksteen werden gedekt door de stad, waarbij burgemeester
Thomas Knoppert een bemiddelende rol speelde.
Omstreeks 1538 was de stedelijke regering duidelijk als partij aanwezig bij de
belangrijkste gebeurtenissen die voorafgingen aan de bouw van de lantaarn.39

De bouwers
In tegenstelling tot de leveranciers, die bij de aanschaf van grote hoeveelheden
bouwmaterialen altijd korting bij de ‘wijnkoop’ moesten geven, ontvingen de
bouwmeesters van de opdrachtgevers regelmatig een extraatje. Dat kon een tabbert
zijn, een mooie doek voor de vrouw van de meester, een extra beloning, bier, wijn,
voedsel of een lammetje, zoals voor meester Simon met Pasen. Uit de archiefstukken
blijkt dat meester Simon zelf steen heeft gehouwen - na z'n vertrek lag er nog
natuursteen in zijn huisje - hij niet kon schrijven en vermoedelijk al op leeftijd was,
omdat hij bij het plaatsen van z'n merk opvallend beefde. Dit plaatst hem vooralsnog
buiten de sfeer van de theoretisch geschoolde ‘architecten’ en de humanistische
milieus waar de klassieken werden bestudeerd. De inzet en het werk van de gezellen
komt goed naar voren uit de wekelijkse betalingen die meestal op zaterdag
plaatsvonden. Gedurende twee jaren zien we wie er werkten en vertrokken, waarbij
1538 de meest gedetailleerde informatie verschaft. In tegenstelling tot de
bouwmeesters kregen de gezellen weinig extra. Soms staat vermeld dat het loon
wegens ontvangen drank of spijs werd verminderd. In overleg met meester Simon
kwamen er in de week van 13 juli 1538 negen houten hamers beschikbaar.
De eerste betalingen begonnen op 19 januari 1538 aan een ploegje van vijf
steenhouwers; vier weken later waren dat er negen en nog vier weken later twaalf,
zie bijlagen II en III. Hartje zomer, 20 juli 1538, waren er 26, waaronder zich
inmiddels knechten en opperlieden hadden gevoegd. Arbeiders die in het begin nog
als steenhouwer werden aangeduid, opereerden in 1539 als metselaar. Het werk
startte met het aanmaken van een grote partij natuursteen in de loods bij de kerk. Pas
later verschenen er andersoortige arbeiders en materialen als kalk, baksteen en ijzer.
Behalve dat men de eerste drie weken de arbeiders expliciet ‘stenhawer’ noemde, is
er een akte van 28 juli 1538 die door de steenhouwers, hier ‘gezellen’ genoemd,
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meest met hun merken werd ondertekend, afb. 12. Van de zestien gezellen die
ondertekenden, waren er drie die dat met hun geschreven naam deden en dertien met
hun merk.40
Op grond van hun achter - en voornamen is het - met enige voorzichtigheid - mogelijk
de steenhouwers in drie groepen te verdelen: 1. afkomstig uit het oosten, veelal ook
als pachter in de Bentheimse groeven werkzaam; 2. Hollanders; 3. Vlamingen. De
laatste groep was nog niet bij de start van de bouw aanwezig, maar kwam
binnendruppelen nadat meester Simon enkele reizen naar Antwerpen had ondernomen.
Het is opmerkelijk dat de meeste van deze zuiderlingen bleven toen meester Simon
vertrok. Opvallende ‘zuidelijke’ namen zijn: behalve mr. Simon Penet van Antwerpen,
Philippus van Brussel, Meliß, Jan van Brussel, Jan Rombertsz. van Brussel en Jan
van Loeven.41 Stuerman en Dalfsen waren in de late 15de eeuw namen van pachters
van de ‘kulen’ te Bentheim.42 Naast Lambert Stuerman en Jacob van Dalfsen weten
we ook van Bernt van Schepingen dat hij of zijn vrouw ‘blucksteen’, onbewerkte
zandsteen, leverde zoals Lambert Stuerman. In enkele gevallen kwam de ‘steenbreker’
dus met zijn produkt mee om het materiaal bij de kerk verder te bewerken. Lambert
Stuerman was één van de belangrijkste ‘groothandelaren’ in zandsteen die zich in
1531 als burger van de stad liet inschrijven.43 In 1532 volgde Waermboldt Stuerman
(broer?) die begin 1538 ook zijn huis beschikbaar stelde voor overleg met Utrechtse
meesters. Met de vestiging in Zwolle hield de familie Stuerman de transitohandel in
eigen hand. Alle goederen moesten namelijk in Zwolle uitgeladen worden, omdat
die stad het stapelrecht had op de Vecht.44
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12 Getuigenis ‘In bijwesen der gesellen nabescreven de hoer name een deel hijr onderghescreven
hebben ende een deel hoer marck die niet scriven konden’, 28 juli 1538 (G.A.Zwolle, KA012, foto
auteur 1992).

De achtergrond van Jacob van Collen is niet bekend maar hij vestigde zich in
Zwolle in het jaar dat hij als stadsmeester werd aangenomen. Uit de rekeningen blijkt
dat zijn ‘rechterhand’ Peter van der Goude was, mogelijk afkomstig uit Gouda. Verder
wordt van Halewijn of Aellewyn een paar keer vermeld dat hij uit Haarlem
kwam.Tussen 23 februari en 27 april 1538 staat een zekere Arnt Jansß genoteerd op
de ‘loonlijst’. Dit zou de latere stadsbouwmeester van Arnhem kunnen zijn, die onder
andere de Eusebiustoren van een achtkant voorzag en slot Horst bouwde.45
Voor de gezellen was het kennelijk niet noodzakelijk dat zij zich als burger in de
stad lieten inschrijven. Naast meester Jacob komen we in 1538 slechts Jan van
Benthem als nieuwe burger tegen.46
Het is ook aardig te zien hoe groot het verloop was tijdens de eerste twee jaar van
de bouw. De meest trouwe steenhouwers, later metselaars, waren Wilbert van
Dalleffsen en Henrick van Heusß.47 In ieder geval waren naast de twee voornoemden
in 1539 verder nog aanwezig: mr. Jacob van Collen, zijn leerjongen, Peter van der
Goudae en Peter With.
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Lang niet alle steenhouwers waren ‘full time’ op de bouwplaats. Soms werkten
ze slechts enkele dagen per week,48 soms waren ze een tijdje weg. De strenge regels
die golden voor de aanwezigheid van
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de bouwmeester, golden kennelijk niet voor de gezellen.
De werkbare tijd per week, per seizoen en per jaar varieerde. Bepalend waren de
werkbare uren per dag, de kerkelijke feestdagen en de invloed van het winterseizoen.
Tijdens de winter van 1538-1539 lag het werk in december, januari en februari
grotendeels stil. Mogelijk gebruikten de steenhouwers deze periode om in de groeven
of in een afgesloten loods te werken, maar dan niet ten laste van de kerk. Anderzijds
waren de verdiensten lager op kortere dagen. Zo is uit de kerkmeestersrekeningen
af te leiden, dat men van januari tot midden maart vier stuivers per dag verdiende,
daarna vijf stuivers en vanaf de derde week van april zes stuivers per dag. Dit ging
door tot de laatste week van augustus toen het tarief daalde tot vijf. Halverwege
oktober gold weer het laagste tarief van vier stuivers per dag. Enkele bevoorrechten
- zoals Peter van Gouda - kregen langer hun dagloon van zes stuivers uitbetaald.
Het maximum aantal werkbare dagen in 1538 was ongeveer 234, rekening houdend
met de invloed van de winter.
In 1539, nog vóór de voltooiïng van de lantaarn was meester Jacob met enkele
gezellen en zijn leerjongen tevens met andere opdrachten van de stad bezig.49 In de
vierde en vijfde maand50 van 1539 werkte hij bijvoorbeeld aan de Diezer brug en aan
de ‘Nien toern’ voor 7 stuivers per dag. Net als meester Jacob kregen de gezellen
gedurende het hele jaar van de stad een vaste vergoeding, in hun geval vijf stuiver
per dag en de leerjongen vier stuiver.
Enkele gezellen die hier meewerkten, komen ook voor in de rekeningen van de
O.L.V. Kerk: Jacobs leerjongen, Johan van Bentem en Herman Itterbeeck.51 In de
zesde maand van dat jaar trad de ploeg aan bij een verbouwing van de Voorster- of
Kamperpoort waar ook Bentheimer zandsteen52 werd verwerkt.53 Behalve Jacob en
zijn leerjongen waren hierbij (af en toe) ook oude bekenden aanwezig: Peter vander
Goude, Herman Itterbeeck en Alewyen van Harlem.54 In de achtste maand van 1539
had meester Jacob van Collen nog tijd om voor drie gulden ‘enen stenen voeth upt
schepen choer’ in de Michaelskerk te maken, ‘omme een wywatersvath daer in
tsetten.’55
Afgezien van de steenhouwers/metselaars, opperlieden, sjouwers, wagenmenners en
dergelijke, kwamen andere vakmensen alleen incidenteel op de bouwplaats van de
Peperbus. Koster Willem verrichtte diverse hand- en spandiensten. Voor halsbrekende,
moeilijke klussen werd een leidekker ingeschakeld. Kistemakers leverden het meeste
timmerwerk, vooral voor hulpconstructies en in de vorm van gereedschap.
Het ijzerwerk kwam direkt voor rekening van de kerk en werd afzonderlijk
aanbesteed aan de jonge smid Henrick van Delden. Hij ontving voor iedere pond
‘guet hennendaels iser’ krap tien plakken en hij had zich gebonden ‘sonder gelt de
steenhouwers iseren (te) harden, scarpen ende verstalen alst de behoeven.’56 De
spijkers kreeg hij vergoed per honderd stuks, te weten in aflopende grootte: voetnagels,
lasnagels, middennagels, schietspijkers en tengnagels. Henrick meende dat het
verstalen van de beitels niet bij de prijs inbegrepen was en weigerde voorts sommige
‘iseren’ (beitels) tegen de ‘pondsprijs’ te leveren. De cameraars Thomas Knoppert
en Alardt Brower bemiddelden in aanwezigheid van Henrick Slotemaker bij het
dreigende conflict dat toen ontstond. Henrick had inmiddels ook de nodige
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vorderingen bij de kerkmeesters maar hij, zijn knecht, zijn moeder en schoonmoeder
ontvingen later regelmatig presentjes in vorm van lappen stof: ‘Amsterdams’,
‘Rotterdamß’, ‘Engels swart’, ‘Engels’, ‘Enghels roet’, ‘grau saerdoechß’, ‘Zwolß
grau’, ‘Ipersgraw’ en ‘Bruchß grau’.
Hiermee lijkt de ruzie te zijn beslecht.

De bouwmaterialen
Over de natuursteen is reeds een en ander gezegd. Meester Simon ging in januari
1538 naar de groeven in Bentheim. Hij en later meester Jacob van Collen zorgden
voor de mallen die steeds van dik papier werden gemaakt: ‘van dicke poppijer daer
patronen van mact’. De belangrijkste leveranciers van ‘bentemer’ of ‘grau’ steen
waren: Lambert Stuerman, Jacob van Dalfssen, mr. Arent van Eedam, Peter (in/op
de) Kroenenberch, Vrouw Scepelers, Euert Steenmesseler en Alyt Steenmesselers
vrouw. Evert Steenmetselaar woonde kennelijk in Zwolle, omdat in zijn huis de
bespreking met Willem van Noort en Jacob van den Borch plaatsvond.
De grote leverancier van steenkalk was Cornelijs Hugensß ‘wijt de beuerwijck’
die een enkele keer ook baksteen en klinkers bezorgde. Het leeuwedeel van de
baksteen kwam echter van het tichelwerk van Albert Bosken die zijn stenen zelf
bracht of ze bij de Kamperpoort liet afzetten.

Het gereedschap
Er was een loods, ‘lusse’ waar op 17 januari 1538 zeven planken aan kwamen en
een hek dat Gort Kistemaker leverde. De kraan bevond zich in de toren en werd
regelmatig gesmeerd met zeep. In stenen kannetjes gekochte zeep kwam ook aan ‘de
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rade’ en ‘ant towe’. We lezen van betalingen aan personen die liepen in het ‘rat’.
Tot de ‘instrumenten’ die de kistemakers leverden, behoorden winkelhaken, rijen,
mallen en formelen, ze maakten ‘nije rollen’, trappen en ‘graden’.
Er is sprake van een ‘vyssel’ zonder nadere aanduiding van het doel. De
steenhouwers kregen één keer een houten hamer die door de stoeldraaier was gemaakt
en een enkele keer een ‘iser’, een beitel van de smid die de opdracht had ze te ‘stalen’
en te ‘scherpen’. Die smid Henrick van Delden maakte ook ‘diverse instrumenten’
en ‘rollen’ voor de kraan.

Besluit
De terugkerende aanpassingen van het concept, het overschrijden van de begroting
en de problemen rond afspraken met de bouwmeesters wijzen op een zekere
onervarenheid van de kerkmeesters. Ze kregen weliswaar steun van de stadsregering,
maar in de gedetailleerde uitwerking faalden ze diverse malen, onder andere door
een te scherpe calculatie van het werk. Het altruïsme dat ze zelf wisten op te brengen,
ontbrak bij de ambachtslieden die zich bij herhaling tekort voelden gedaan. Toen de
kerkmeesters in september 1539 nog een kostbare houten spits wilden laten maken,
zag meester Jacob daarin aanleiding een kleine extra beloning te bedingen. De
kerkmeesters wilden vooral veel en groter en dat het liefst voor een zacht prijsje.
De rol van de stedelijke regering spreekt uit de namen van de kerkmeesters, de
vertegenwoordigers van de magistraat en uit de daadwerkelijke steun die de stad
gedurende de bouw leverde.
Uit het totaal van de rekeningen en akten blijkt dat de kerkmeesters drie maal voor
een stedelijke meester kozen en dat ze drie maal een meester van buiten Zwolle
aantrokken. In deze laatste gevallen liepen de afspraken mis: mr. Goert Timmerman
met zijn niet-uitgevoerde houten kap, het weglopen van meester Simon Penet en het
afdanken van Willem van Noort en Jacob van den Borch. Toch wilde men voor de
bouw van de achtkante lantaarn in eerste instantie ‘uitheemse’ meesters inzetten. Dit
kan te maken hebben met een gebrek aan capabele meesters in de stad of met een
gewenst concept dat paste bij de ‘landspolitiek’. Hoewel Willem van Noort en Jacob
van den Borch een calculatie ‘opt scerpste’ hadden gemaakt, was hun ontwerp voor
de opdrachtgevers te duur of waren ze verder niet beschikbaar. Met de praktische
uitvoering van een lagere lantaarn - waarvan de kosten de ramingen ver zouden
overschrijden - werd de minder bekende Simon Penet belast. Uit de bestekken van
Simon Penet valt op te maken, dat zijn concept elementen bevatte die zowel gotisch
als renaissancistisch waren. Van Simon Penet is niet meer bekend dan dat hij uit
Antwerpen kwam en vóór Zwolle in Kampen vertoefde. Typisch Vlaams, aansluitend
bij een oudere traditie, waren Penets toepassing van een stenen torenspits en de
hoektorentjes.
Uit de kosten voor het ontvangen van de uitheemse meesters in Zwolle blijkt dat
lokale steenhouwers/leveranciers hun huis beschikbaar stelden voor overleg tussen
opdrachtgevers en bouwmeesters. Het is niet duidelijk of de gastheren handelden
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namens het stedelijke gilde, funktioneerden als contactpersonen of geraadpleegd
werden over technische aspecten van het werk. Pas bij de aanstelling van de meester
verplaatste het terrein van onderhandeling zich naar het stadhuis. De winterstop, de
periode tussen december en februari werd door de kerkmeesters benut voor dit soort
overleg, het opstellen van bestekken en het maken van afspraken.
De archieven van de Onze Lieve Vrouwekerk geven een ogenschijnlijk niet zo
bijzondere toren een interessante historisch achtergrond en leveren een belangrijke
bijdrage aan de algemene inzichten over de geschiedenis van het bouwen.
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Bijlage I
Contract aanbesteding bouw van de lantaarn op de toren, 14 jan 1538
G.A. Zwolle, KA012
Ad honorem dei gloriosissime virginis marie hebben de Eerbaeren Camenars der
stadt zwolle, Thomas knoppen, Alert brouwer, Jan van harwerden, jan vanden
marsche, Gerdt therborch, Jan van steenwijck inder tijt kerckmeisteren onsser liuer
frowe kercke bestadet te maken onsser liuer frowen torne An meister simon penet
van Antwerpen voer een somme van penningen als hijer nabescreven iß op manieren
ende ghestaltenisse den seluen torne te maken als hijer naeuolghet
Inden Irsten soe sal de meister afbreken dat steenwerck onder de drakeskoppe ende
daer onder vijer off vif laghen in sement weder toe messelen off soe veer alst quaet
iß Ende salt vander Goeten de daer nu liggen hoech maken rechtstaende dartijen
voeten ende de naelde viftich voeten Ende de paer sess voeten dat cruce vander
naelden sal hoech sin xv voeten ende swaer vijer hondert pont.
Noch sult daer wesen vijer capitilen vande vijer cleijne tornen de sullen hoech sin
ellic twe voeten ende dat ghesemes dat daer omme comet sal dicke sin neghen duemen
ende sullen Auerspringen vander bordueren sess dueme; ende elken stert sal lanck
sin bijnnen der borduren een voet ront omme der vijer capitilen.
Ende de foije sal hoch sin vijer voeten ende dat ghesemes daer bauen op de foije
sal dicke sin negen duemen ende sal breet sin Anderhalleff voet ende dit sall int
droghe staen
Item de cleijne vijer tornen sullen hoghe sin van onder dat capitiel tot onder den
knoep vanden cruce twijntich voet ende sullen dicke sin een voet ende vijer duemen
int seskant daer sult op staen crucen negen voet lanck twe hondert [pond] swaer
Item de Goeten stucken sullen soe breet wesen dat se dat butenste vander foij ende
dat Acht kant kont bevat[t]en ende mit gueden stiet voeghen inden Anderen ghespont
ende in gueden sement ghelecht op dat een ewijch iß ende dichte bliue Ende de selue
Goeten soe toe diepen alst behoert ende dat water in vijer hoeken wijth toe leijden
alst nu hefft ghewest ghelick des moisterß patroen dat mede brenct ende soe sal de
omganck wesen drij voeten breet tuschent Acht kant ende de foije
Item vanden onderkant vander foijen totter naelden off spissen toe mit een ghesemes
sal hoghe sin dartijen voet ende de mueren opgaende int Achtkant vande voeten
vorsß sullen dicke sin twee voet vijer duemen ende op elke Achtkant sal staen een
pileer ende sal breet sin Anderhalff voet ende sal staen wijther mueren een voet Ende
dat ghesemes dat daer bauen komt sall dicke sin neghen duemen Ende de bordueren
sullen Auerspringen sess duemen
Item soe sal oeck dat doerluchtighe vander foije vorß wesen mit twe pilaren tuschen
de twee tornen inde foije gheuest hoech wesende Acht voeten van der goete baeuen
mit een fiole welke pilars sal der Acht wesen ende de soe dicke te maken alst werek
wijt eijschet ende de meister daer sin const in bewist
Item tusschen de dartijen voeten vorß sal coemen een wolleffsel bauen op gherasijrt
off ghefluijrt mit roeden steen ende dat wolffte dicke anderhaluen steen onder
beworpen en baeuen gheuolt alst behoert nae een ewijch werck
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Ende sal oeck hebben een wijndelsteen vanden olden gaende mit ghemake op dat
wolleffte vanden olden twijntich voet hoech hen op dat hogheste wolleffte daermen
een ghesetel sal maken mit vensteren vijer off Acht nae guetduncken der Camenars
ende kerckmeisteren vorscreuen
Item van desse dartijen voeten recht staende baeuen de vif voeten sal lopen een
ghesemes onder welke sullen coemen in elke kant een splete drij voeten hoech ende
vijer duemen wijt doer welcke spleten sal comen den dach onder dat wolleffsell
Item wijth de Acht hoeken des ghewolleffsels sullen springen ellicks een capitiell
mit hoeren schinckelen Ende elke schinckel sal hoghe sin een voet metter bordueren
ende sal breet sin neghen duemen dat maket drij virendel voets
Item noch bauen dat semes vande viff voeten vorsß sullen comen op elker pant
een blint venster ende sal wijt sin drij voeten ende viftehalf voet voet hoghe
Item de borstweringhe sal hoghe sin int Achtkant omme: vier voeten Ende daer
de vensteren beghijnnen; sullen staen op elke hoeck vanden vensteren een capitijell
Ende op ellic capitiell sal staen een pilaer int ronde. Ende elke pilaer sal hoghe sin
vier voeten Ende daer op sal noch comen een capitiell hoeghe sin sess duemen Ende
daer tuschen beijden pilaren sal staen een crwijs venster ende ellic crwijs venster sal
hoghe sin viftehalff voet Ende dat glas venster baeuen dat crwijs venster sal hoghe
sin twe voeten den dack ende beneden den dack vijer voeten Ende An vall vanden
vensteren sal sin twe voeten vander naelden off spissen
Item de naelde off spisse sal hoech sin viftich voet onder den knoep vant cruce
Ende de mueren vanden spisse sullen dicke sin Anderhallef voet int Achtkante omme;
waer aff een voet sal sin wijtten bentemer steen; een voet hoghe een voet breet
ghemesselt mit sement Ende de Ander halue voet mit roeden steen ghemesselt mit
steenkallick ende den seluen roden steen omme mitten benthemer steen te doerbijnden
van beneden tot bouen soe dattet een ewijch werck mach bliuen dessall de meister
alle den bentemer steen setten ende legghen in sement ende den roeden steen in
steenkallick leggen ende gheen Ander kallick toe den torne te ghebrucken Item bauen
dat hogheste ghesemes onder de spisse sullen coemen Acht capitilen daer dat
wolleffsell vander spisse wijth springen sal metten schinckelen ende sal gaen vifftich
voet hoghe mit dat wolleffsel als vorsß
Item den knoep baeuen sal groet sin vijer voeten metten bordueren Ende den appel
daer baeuen sal groet sin int Achtkant sess voete hoghe ende de sal voell ghemesselt
sin Ende alle de Cristen vanden Appel sullen staen een voet wijth vant Achtkant
Ende des ghelicken oeck vander naelden mit naeheit ende breetheit vanden Anderen
toe setten alst werck dat dan wijth eijsschende
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wert Ende de seluen soe te doerbinden mit bentemer steen om een vast ende een
ewijch werck toe bliuen Item noch sal coemen int Achtkant vander spissen een ront
spigel ront omme sal gaen in ellick Achtkant een doerluchtich opt ghewollefte drij
voet
Item de Chresten vander spisse sullen staen een voet wijth ende moeten lanck ½:
hooch sin dardehalleff voet Ende de paere metten cruce op der spissen sal hoech sin
viftijen voeten
Item soe salmen den meister vorsß totden torne vorsß niet doen Anderß dan alle
Iser ende loeth daer hijt steenwerck mede verbinden ende bekrammen sal ende
Anderß:
dessal hij hebben tot sinen schoensten den steen de hij daer aff behoefft toe breken
ongherekent An sin salarium; des hefft de kercke An sick gheholden loet ende Iser
dat daer wert affghebroken soe dat de kerckmeisteren mit ghinen dinghen niet
wijtghesondert sult te doen hebben soe dat de meister sal gheholden wesen op sin
kost aldinck toe weruen van alles all sonder der kercken behulp
Item soe sal de meister alt werck van buten op wijnden Ende off hij den torne off
kercke enighe schade dede sal hij selues weder maken op sin kost des hefft hem voer
de sorghe ghemact de kercke een boen baeuen de clocken buten sine cost
Item oeck salmen den meister gheen gelt doen: noch steen: noch kallick: sement
affspreken: noch ghenerleij dinck ten weer hijer bijnnen zsuolle ghepresentijrt ende
gheleuert des sullen de kerckmeisteren alle sin Arbeijderß alle weke loenen ende
hem onderholden dat he etende bliue Allent voerscreuen in affcortinghe der somme
nabescreuen
Item den Gront sal de meister leueren naeden cleijnen voet ende naeden steke in drij
weken
Ende den groeten voet toe leueren van twaleff duemen inde hoechte ende de foije
sal de meister ons leueren ende maken nae sin patroen hij gheholden hefft
Item meister Simon hefft ghelouet voer de Cameners ende kerckmeisteren vorß dit
allent vorsß soe te volleijndinghen tot kentnisse van meisteren prise de ophalue cost
toe laten halen wess hij soe niet ghemact en hadde als hij ghelouet hefft salmen hem
van elken voet corten een pont groet
Oeck hefft de meister vorsß ghelauet den vorsß bij eer: ende gueden trowe: ende
sin salicht van dessen wercke niet toe scheiden het weer rede Ende gheen werck
nerghens toe beghijnnen, off in toe treden eer dessen torne rede ende wal ghemact
iß ten weer bij Consent der Camenars ende kerckmeisteren vorsß
Indeen meister simon dessen torne vorsß soe niet en makede ende de kercke des
in schaeden queme, sullen de kerckmeisteren inder tijt mit assistensi der vorsß
Camenars dat mogen versooken anden meister vorsß off sinen erffgenamen ende An
hoeren guederen dat sij hebben off crijghen moegen: in wes heren landen off steden
men hem off sin guet crighen konde off siner erffgenamen sonder enighe were off
exceptije hijer en tegens toe versieren offte toe gheniten ghelic hijer dat voer hem
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ende sinen erffgenamen voerden Caemenars ende kerckmeisteren vorsß Auerghegeuen
ende verwilkort hefft aldinck toe wollen trecken sonder Arghelist
Item soe sal meister simon hebben vant Allent vorsß alst rede ende wal gheleuert iß:
vanden kerckmeisteren inder tijt neghenhondert koepmans g. den gulden van twijntich
st.lb[pond] Ende sin husß dartijendenhaluen der vorsß g. op pinxteren naestcoemende
Ende noch hoer oeck dartijendenhaluen gulden vorsß alst werck rede ende wal
ghemact iß Ende viffhondert bentemersteens: ende sestenhaluen golden gulden van
dat hwijss ende reetscap ende Anderß als hem Willem coster verhuert hefft Ende
daer toe den meister enen nieen tabbert alst werck rede iß
Ende des hefft simon vorsß noch ontfangen een towe viftehalff hondert ende vijrtijn
pont swaer ende een golden kroen tot een gospenninck baeuen der somme vorsß
Ende dat meister simon vander somme vorsß ontfanghen hefft ende ontfangen sal
eert rede waer salmen hem off sinen erffgenamen Ander sommen afftrecken Ende
de wijncoep hijer opghegeuen sall wesen halleff ende halleff
In orkonde der waecht aller punten vorsß sint hijer van ghemact twe libellen
alleensludende van worden tot worden daer de kerckmeisteren ende meister simon
ellic een aff hebben ter ghenoeghe van ontfanghen Ende tot merer vestenisse hebben
de vorsß Caemenars ende kerckmeisteren ende meister simon vorsß op elker Cedelen
hoer naemen mit hoeren handen onderteijkent Actum Anno viftijenhondert ende
Achtendartich Altera ponciani
Thomas knoppert, alert brouwer, johan van herwerde, Johan vand. marssche vund.
rad. aef cameners dair to gescinl(?)
Ick ghert ter borch Jan van steenwijck kerckmeisteren [akte geschreven door Jan
(de Vos) van Steenwijk]

dijt ijß meyster seijmenß merck omme dat he nijet wal schreijuen en konde dorch
begerten van hem hebbe ic dijt geschreuen
[handschrift van Ghert ter Borch]

Jaarboek Monumentenzorg 1992

92

Bijlage II

Extract van de afrekeningen per week, naar: G.A. Zwolle KA012
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Bijlage III

Extract van de afrekeningen per week, naar: G.A. Zwolle, KA012
‘Desse hebben ghearbeijt opt nijee int hoep werck’ (Boek II, 112r+, 127r+v en 111r)
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Bijlage IV
Calculatie kosten, 20 juli 1538 G.A. Zwolle, KA012
Ao domini 1538 op Margareten daich [20
juli] iist dysse taxaitzye gemaickt als van
ons liuer vrawen torn als wolgt eyn woit
hoich
ft. bye vytte rond om den torn 108 voit
eyns

Item in bat eyrste yst dye torn weit
bynnen we[r]cks 25 voit ende des vort
dye muir dijck 4 voit in als

ft. 7 g. phs.

Noich toe dessen torn moit men hebben
eyr dat eyn voit vyrcant compt eyn rysse
omb 100 voit bloick steyns

ft. 8 g. corrent 2st

Noich verdeynt eyn ittelijck goit gessel
in den woit to hauwen i½ st. f. dye
hondert end. 8 voit an arbeytz loyn 8 g.
corrent 2 st.

It. d dry voit rondom an back styn hoich Noich moit dairbynnen tegens gearbeyt
2592 backst.
wessen 3 voit dijckte des moit men
hebben toe ytlicken voit dyckte 864
backsteyn also verne als dat ys van dye
dycke Zuolsche steyn van elff dum
It. 2 g. corrent xiiii st.

Noich moit man hebben tot dysse wyr
voit dickte voir 2 phs.g. kalck ft. ii½ g.
corrent end. van dat op voirren ende
beslayn den kalck 4 st. brabans

ft. ii½ st.

Noich moit men hebben tot dysse tue g.
kalck eyn voir Zand kost derderhaluen st.

It. 2 gulden corrent end. 14 st.

Noich moit man dan ocier[?] opsetten
end. achteran metzelen dry gesellen veyr
dage ind. eyn ytlyck gesel verdeynt dags
vi st.b. ft. al dage 18 st. ende maick dye
dry dage tue golden corrent 14 st.

It. dye dry dage 27 st.b.

Noich moit man hebben tot ytlycken voit
hoicht 4 opperknecht dye den metzlers
bescheyt doyn dry d. ft. 89 st.
Dyt ys by taxatye van eyn woit vyrcant
4 voit dyck rons omb den torn
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Nu volgt dije taxatye van der clyner
torngijs eyn myt syn toebehoirren als
magister Sijmon begonnen hefft
It. eyn fyoel an steyn arbeitz loyn vyff Item ind. dat eyrste so verdeynt eyn
k.g. ende eyn haluen st. ende sulckx moit gessel an dat onderste lyff van den clynen
der fyollen 6 vesse
fiollen 15 st.b. vant eyn hefft dairan
werck drij dage ende synt hoich drij voit
dairtoe is drij woit styns eyn voit 2 st. ft.
3 voit 6 st.
It. der 6 fyollen 3 g. corrent 3 st.

Noich sal eyn gessel werken ander fyolen
eyn myt dat loyff 10 d. ende dags 6 st. ft.
3 g. corrent ende is hoich drij woit ende
moit dycke vessen 1½ voit cant maickt
eyn voit 2 ende eyn g. kost 4½ st. ft. dye
drij woit hoichte xiii½ st. an bentemer
steyn

Summa dye weyr toms 100 copmans g. Noich moitman hebben toe ytlyken torns
12 st. d. fyollen
fyolleyn an ysser loit arbeytz loyn vi st
ft. an bentemer styn 6 g. copmans

Item noich volyt dye cap van eyn torngyn
vat dat sal kosten na magister Symons
anlegen 15 voit hat
It. in dat eyrste so heb yck sulx
ouergelecht ende taxijrt datmen hebben
moit tot yttylyck torngyn 60 voet
bentemer steyn ende eyn voit kost 2 st. f.
dye 60 voet 6 g.k.

Summa arbeyt loyn ytlyck torngyn an Noich compt an ytlyck torngyn des woel
Arbeytz loyn to hauven 12 g.g.k. buiten recht staynde stuick als wolgt ende ydder
d. knop
gessel hefft eyn daich werck op eyn
stuick eyr dat dat 6 cant comp rondomb
so ys man behoiff 6 stuick ende dye 6
stuick brengen hoichte i½ voit rond omb
ende sal costen toe hauwen eyn laig i½
g.k. ende alsulke laigen comen in eyn
torngyn 8 ende yllyck lag. sal kosten als
vurscreven
ft. d. knop to houwen 2 g.k.

Noich sal dye knop hoich dyck vessen in
dat 6cant dry woit end. dye sal costen to
hauwen 2 g. corrent
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ft. arbeytzloyn an metzelen 2 g.k. end. 8 Noich sullen op sten ouer dye cleyne
st. ft. 3 g. corrent
torngys 2 gesellen myt stygerren 4 d. ende
ytlyck d. 6 st. ft. al dage 12 st. Noich in
kalc, steyn ysser loit ende ander
gereytscap sal kosten 3 g.k. van eyn clyn
torngis spitz ende dysse torngys sullen
wessen hoich als vurgescreven
Summa eyn torngyn 55 g.k. ende 11 st
[Hoewel de schrijver een vlotte, ervaren hand heeft, lijkt de keuze voor een w of
v willekeurig. Af en toe staat er ook een b waar een d bedoeld is. De schrijver beheerst
het systeem met de arabische cijfers maar keert terug tot de oudere schrijfwijze als
hij halven moet schrijven]
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Bijlage V
Onze Lieve Vrouwekerk Zwolle, houten kap achtkant, 3 september 1539
G.A. Zwolle, KA012, Boeken van de kerkmeesters, Boek II, 100v e.v.
Item Anno xv c xxxix 3e septembri waß bij onß m Goert tijmmerman van hollant
gheboeren ende wolde ghemact hebben een cappe bij lx voeten lanck ende nae een
ghestaelt des torne van den huse gheldermuden mijt vesteren ende Anders
Item hijer eijschede de vorsz. m van ende wolde daer all toe leueren van holteß
halffen ende mede mijt waghenschotten becleden dessolde kercke daer toe doen alt
Iserwerck van alles ende onsse towee ende Ander sparren mede te hebben hijer van
wolde hij hebben alst dus rede weer opghesat vifhond. phß.g.
Item wolde de kercke daer toe leueren alt holt werck wolde hij hebben voer sin Arbeijt
saghenß ende Anderß eenhondert gold. rinsg. ende xx guld. Off hij begherde self
vijerde voer sin dachuere alsmen wat dede xxv st.b. des dagheß Dessolde dan noch
bouen alles de kercke noch buten laten den torne decken mijt leijen off koper
Item men hefft den m toeghesecht soe wanneer de kercke sich des wat beter vermochte
ende voerder behulp konde crighen soldemen hem den gunsticht laten gheniten dat
hij de insettinghe der kercken hadde ghedaen sonder gelt voer Imanß laten toe gheniten
als sich sulx nae aller billicht behoert Dit hebben wij Gerdt ter borch Jan van
steenwijck ind. tijt kerckmeisteren voer ons ende onsse naecomelinghen voer een
memoriaell indessen boecke ghesat rc
Dijt iß een besteck van een holtwerck van een toerne staende toe zfuolle als ons de
vorsß m leuerde in schrift

101r
Item ind. irsten soe sal ind. vorsß thoerne wesen een ster bemest daer de stilen off
lanck wesen sullen xii voeten ende dijck xii duem vijerkant ende de balken sullen
lanck weßen xxviii voeten ende dijck xii ende xiiii duem ende de banden mit de
kaeluer de sullen dick wesen ende swaer naden eijs vandat werck An de fenster sullen
wesen viii stilen ende vijer doergaende balken ende viii banden ende vijer kaeluer
Item de moerplaten sullen swaer wesen v duem dick ende x duem breet ende xii
voeten lanck viii bueten platen
Item de bijnnen platen daer de stant sonnen op kemen te staen de sullen swaer wesen
vi duem dick ende viii duem breet ende xi voeten lanck viii plaeten
Item de Anderde starr daer sullen de stilen swaer wesen xii duem dick ende xiiii
duem breet ende sullen lanck wesen xviii voeten tot dese ster sal wesen viii stijllen
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ende iiii doergaende balken ende viii banden ende viii crwijßbanden ande vijer kaluer
de sullen dick ende swaer naeden eijsch vand. werck
Item de makelar sal lanck wesen xliii voeten ende sal dich wesen An dat groet ende
xviii duem ende dat cleijn ende naden eijsch vanden werck toebehort
Item de makelar moet hebben viii steckschoeren de sullen lanck wesen xx voeten
ende dick viii duem vijerkant
Item noch viii spruten de inden appel weßen sullen de sullen dick wesen viii duem
virkant ende lanck wesende xii voeten
Item noch viii wijntbanden met viii platen inden vorsß appel sullen dick wesen vi
daem ende viii duem breet ende sullen lanck wesen naden eijsch van den wercke
Item op desen appel sal staen een lanterne sal hoech wesen x voeten ende vii voeten
wijt ende de sal doerluchtich wesen naedat ontwerp wijth wiset
Item noch sal desen vorsß lanterne wesen twee starren sullen die ende swaer wesen
naeden eijsch vanden wercke als dat behoert
Item dat sport van desen vorsß sal swaer wesen v duem breet ende iiii duem dick
ende sullen vanden Anderen staen xiiii daem ende sullen lanck wesen xxii voeten in
ellick velt salder staen vii sporten tot viii velden toe belopen lvi sporten
Item noch saldaer wesen viii cruzholten de sullen te staen tegens de stilen op de muer
platen sullen lanck wesen x voeten ende sullen dick wesen xii duem breet
Item noch saldaer wesen lvi cruzholten de sullen comen te staen teghens de sporten
ende op de muer plaeten de sullen swaer wesen iiii duem dick ende iii duem breet
ende x voeten lanck
102r
Item noch sal daer wesen viii cruzholten op gaende de op de hoeken vanden appel
comen te staen de sullen swaer weßen vi duemen dick ende viii duem breeth ende
xx voeten lanck
Item noch An desser voerß appel sal wesen xlviii Cruz holten op gaende sullen swaer
wesen iiii duem dick ende iiii duem breeth ende lanck naden eijsch van den wercke
Item noch viii listen onder den Appell de sullen dick ende swaer wesen naeden eijsch
vanden wercke alst beghoert
Item noch viii platen de sullen ligghen op de twe de staer de sullen swaer wesen vi
duem dicke ende viii duem breet ende vii voeten lanck
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Item noch lvi blockkeels op de muer platen legghen sullen de sullen dick ende swaer
wesen ende lanck nae dat werck eijschet
Item dit vorsß werck sal gheplanct wesen mit gueden waghenschot dat sal dick wesen
ende halleff hoelt ghegrueft ende ghemest inden Anderen als dat behoert
Item noch vijer vensteren staende beneden de appell de sullen lanck wesen vi voeten
ende iii voeten wijt
Item noch vijer vensteren de sullen staen bauen inden appell sullen lanck wesen iiii
voeten ende twee voeten wijt
Item deser Annemer iß schuld. dit vorsß werck wel te maken dat hij dat voer meister
tijmmerluden voer Antworden kan ende de holt sin derb toe betalen Ende de Annemer
sall ghehouden wesen alle dat holt toe leueren sonder spijnt ofte roeollemt offte
onredelicke falikant Alle dinck sonder Arch offte list

102v
Item noch int leste verdraghen in bijwesen Thomas knoppert, Jan vand marsche
Camenarß der stadt Zfuolle ende m nicolas ridder secretarius Gerdt ther borch Jan
van steenwijck inder tijt kerckmeisteren der vorscr. kercken soe m Jacop seer
bedinghet was int Annemen des Torns dat al soe bij ons merckelicke ghesport was
int Auerlopen des tijdes ende siner Arbeijderß dachueren nae inholt onsses scrifteß
Is dorch guetrlic tuschenspraken der vorsß Camenarß dat de kereke m Jacop vorsß
toe guede noch sal doen frentscopshaluen iens viffentwijntich copmang. den g. van
xx st.b. demen sal betalen nu de helften palmen paschen comende wat betalt de Ander
helft bij alsoe dat de vorsß meister sal den torne nu van alles rede maken hent Anden
kappen toe weten dat wollleffte alsoe rasieren mijt sement becleden dathet een vast
werck mach bliuen ende de bouen muere oeck mijt een off twe algen sinderß mijt
sement te bewaren dat het niet in kan wteren desghelic salhij ock maken de vensteren
de daar noch schoten ende de halue ind. foije ende Ander trappen niet van
wijtghesondert ghelic alst int irste verdinghet waß van alles al niet van wijtghesondert
al dinck sonder Arghelist daer de vorsß meyster gherichtelicken drij borgen voer
hefft gheset als dirck Goltsmijt, Jan van dulman, Euert schilmelpenninck dat dit allent
vorsß vor desse vorsß xxv kopmansg. sal rede ghemaket wesen tuschen dit ende
pijnxteren naestcomende ofmen solde mijt koer daer toe mogen veruolgen dat dit
allent dus wesen sal vollentogen werden alst nae Ander forme van worden ind.
stadtboeck ghescr. staet Actum Anno xv c xxxix alteam thoma aph. presentious
omnibus ante scriptiß

Jaarboek Monumentenzorg 1992

Eindnoten:
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ook Hermen van Coesvelt, Jan Evertssen en Johan van Benthem als steenhouwer aktief. De
laatstgenoemde werkte ook aan de lantaarn van de O.L.V. toren in Zwolle.
Deze toren kennen we van prenten en schilderijen omstreeks 1600 en de 17de eeuw. De spits
die zich toen op de Michaelstoren bevond was echter al enkele malen herbouwd sinds 1537.
Het mogelijk dat zich in 1537 aan de voet van de toenmalige spits dus een omgang bevond.
Hieruit valt af te leiden dat in die tijd één voet gelijk stond met 29,66 centimeter; één voet telde
verder twaalf duim.
In G.A. Zwolle, KA012, ‘Boek II’, 24r staat: ‘daer se een patroen van ghemaket hadden hebbende
de hoechte van lxxx voeten’.
G.A. Zwolle, KA012, ‘Boek II’, 24v.
G.A. Zwolle, AAZ01-412, 46: M. Jacob stadtmeister. In 1536 is er ook sprake van een Jacob
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G.A. Zwolle, AAZ0l-1907, maandrekening 1538, 2: m. Jacob van Coin stadtmeyster.
Dit is in ‘Boek I’ op p. 105 genoteerd door Wulff Wulffszen.
De achtergrond van deze tekening door A.J. Reyers is niet bekend, zie: M. Schoengen, ‘Overijssel
tot de 17de eeuw in staatkundig en godsdienstig opzicht’, in: Overijssel, Deventer 1931, 483.
J. van Doorninck, ‘Arent toe Boecop op het blokhuis te Genemuiden in den jare 1572’,
Overijsselsche Almenak voor oudheid en letteren 3(1838), 229.
Op de koningsstijl van deze kap heeft men ingehakt: J.V. EEPE 1828; DEZE TOOR(N) EN KAP 'S
GEBOUWD DOOR H: KLINKERT: STADTS ARCHITEK. ALHIER.
W.J. Albers [ed.], De ordinarii van Kampen uit de 15de en 16de eeuw. Fontes Minores Medii
aevi, Groningen 1961, V-X.
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1483-1520, Groningen 1974, 333.
Zie D.J. de Vries, ‘De bouwgeschiedenis van de Lebuinus tussen circa 1450 en de reformatie’,
in: De Grote of Lebuinuskerk te Deventer, Utrecht/Zutphen 1992, 93-97.
G.A. Zwolle, AAZ01-1687, z.p. (1538).
Uit de twee bewaard gebleven bestekken en de rekeningen uit de tweede helft van de 15de eeuw
blijkt de invloed van de stad minder expliciet, hoewel ook hier relaties waren tussen de
kerkmeesters en het schependom.
Het volledige overzicht van de merken op de lantaarn: H. Janse en D.J. de Vries, Werk en merk
van de steenhouwer, Zwolle 1991,128.
Slechts één naam onder die akte lijkt niet te passen in de wekelijkse staten van betalingen,
namelijk die van Claes Wentzynck. In de tweede versie van het contract schreef de cameraar
veertien namen, met uitzondering van Claes Wentzynck, onder de akte. De meeste van die
namen zullen dus te verbinden zijn met een merk maar de volgorde correspondeert niet.
De eerder gedane suggestie dat zich onder de steenhouwers te Zwolle een zekere ‘Martyn
Wastelle’ zou kunnen bevinden, vindt geen bevestiging in het archief van de O.L.V. kerk, zie
Janse en De Vries, n. 40, 63 en 128.
Janse en De Vries, n. 40, 16.
G.A. Zwolle, AAZ01-412, 44-45.
Janse en De Vries, n. 40, 15.
Ben Olde Meierink, ‘Amt Johannsen, Baumeister von Schloß Horst’, Beiträge zur Renaissance
zwischen 1520 und 1570. Materialien zur Kunst- und Kulturgeschichte in Nord- und
Westdeutschland. Band 2. Marburg 1991, 103-114.
G.A. Zwolle, AAZ01-1907, 2.
De individuele aanwezigheid van de steenhouwers is in 1539 wat moeilijker terug te vinden
dan in 1538 omdat men dikwijls samenvatte met: ‘de howers’ of ‘de metselars’, zie bijlage VIII.
Gegevens over de gewerkte dagen per week zijn hier niet terug te vinden maar in de originele
stukken wel.
G.A. Zwolle, AAZ01-01907, 1539, 42 en 48-49.
Het jaar werd toen nog in dertien maanden van ieder vier weken opgedeeld.
Andere namen, vermoedelijk ook steenhouwers omdat ze dezelfde beloning kregen: Herman,
Goitscalck, Enbert van Almeloe, Arendt van Kollen, Henrick Jansß.
De Bentheimer zandsteen kwam met een ‘pot’ van de werf van meester Arent (van Eedam) en
150 blokken van Jan Dier, G.A. Zwolle, AAZ01-1907, resp. 55 en 66.
G.A. Zwolle, AAZ01-01907, 54-55, 60-61, 66-67, 71-73, 78.
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54 Andere namen die tegen hetzelfde tarief werkten: Henrick Jansß, Arent van Kollen, Peter
Jeronimus, Engbert van Almeloe, Claes van Ommen/ Claes van Zwolle, Johan Vuest, Jacob
van Elborch, Jacob van Hattem, Jacob Hollander en Jacob Hillebrants (mogelijk zijn deze
laatsten slechts één of enkele verschillende personen).
55 G.A. Zwolle, AAZ01-1907, 67.
56 G.A. Zwolle, KA012, ‘Boek II’, 25r.
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Ronald Stenvert
Goed voorbeeld doet goed volgen: Ordeboeken en poortjes1
Als gevolg van de huidige geringe belangstelling voor
architectuurdecoratie, zouden we bijna vergeten welke overheersende rol
de klassieke zuilenorden eeuwenlang in het architectuurdebat hebben
gespeeld. In Nederland valt het hoogtepunt ten tijde van Maniërisme en
Hollands Classicisme, ofwel de architectuur uit de late zestiende en de
gehele zeventiende eeuw. In de dagelijkse bouwpraktijk van toen werden
voorbeelden ontleend aan de ruimschoots aanwezige ordeboeken. Zowel
de belangrijke als ‘tweede echelons’-architecten en bouwmeesters hebben
hier gelijkelijk uit geput. De aanwijzingen in de ordeboeken verschilden
onderling echter op nuances, en dat biedt ons achteraf de mogelijkheid
om nader te bepalen welk ordeboek gebruikt zou kunnen zijn bij het
oorspronkelijk ontwerp van nog resterende architectonische onderdelen.
Op moderne leest geschoeid, met de computer als katalysator en de nadruk
op tellen en meten, wordt in het onderstaande een verband gelegd tussen
de gedrukte bronnen en een selectie uit de gebouwde omgeving in de vorm
van een zestal klassieke poortjes uit Deventer en Utrecht.

Katalysator tot close-reading
Als kijkend door raam met een waas, proberen we ons een beeld van het verleden te
vormen. Een helder beeld zal ons nooit vergund zijn, omdat het vaak fragmentarische
karakter van de materiële overblijfselen dit ten ene male belet. Toch wordt iedere
keer met een niet aflatend elan, de schoonmaakmiddelen-industrie waardig,
geprobeerd iets van deze waas weg te nemen. Doorgaans wordt heil gezocht bij een
betere onderlinge combinatie dan wel een nauwkeuriger beschouwing van deze
overblijfselen.
In dit artikel zullen we ons op het laatste richten. Om deze ‘close-reading’ mogelijk
te maken is de computer gebruikt. Een uitgebreide beschouwing over de zin en het
nut van dit hulpmiddel is hier minder op zijn plaats.2 Wel is het nodig kort iets te
zeggen over de theoretische implicaties van de gebruikte digitale
onderzoeksmethodiek.
De niet meer uit onze huidige maatschappij weg te denken computer kan behalve
voor gebruikelijke zaken als bedrijfsadministratie ook ingezet worden als hulp bij
de analyse van het verleden. De onmiskenbare eigen dynamiek van dit strikte en
precieze, maar ook simpele, instrument botst evenwel met de meer globale en
impressionistische wijze van werken van een onderzoeker. Dit betekent dat aan het
in te voeren materiaal strikte eisen gesteld dienen te worden en dat de computer niet
voor ieder onderzoek even geschikt is. De computer blijkt het best bruikbaar bij
enkele goed omlijnde onderzoeken waar zeer specifieke vakinhoudelijke vragen aan
ten grondslag liggen.
Dit artikel doet verslag van een onderzoek waarin de centrale vraag luidde: welke
ordeboeken werden gebruikt bij het ontwerpen van specifieke onderdelen van laat
zestiende- en zeventiende-eeuwse architectuur? Dit onderzoek bood een uitstekende
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gelegenheid te bewijzen dat een zinvolle computer-ondersteunde
architectuurhistorische analyse wel degelijk mogelijk is. Zowel bij het analyseren
van de ordeboeken als bij de opmeting van de nog bestaande architectuur kon namelijk
gebruik gemaakt worden van tekeningen als informatiedrager. Er was dus sprake
van grafische informatie aan beide zijden. Voor het onderzoek met behulp van een
eenvoudige personal computer,
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uitgerust met een vectorgericht grafisch pakket bekend onder de verzamelnaam
Computer-Aided Design (CAD), was het mogelijk om de relevante
onderzoeksgegevens op eenzelfde uniforme wijze op te slaan en daarna onderling te
vergelijken. Computer-ondersteunde mogelijkheden tot vergroten, verkleinen,
verplaatsen, spiegelen en roteren van groepen grafische informatie, vergemakkelijkte
het ‘kneden’ van het onderzoeksmateriaal. En hoewel dit ook handmatig achter de
tekentafel uitgevoerd had kunnen worden, zou dit echter oneindig veel meer tijd
gekost hebben en waarschijnlijk daarom niet eens aangepakt zijn.
De rol van de computer moet hier dan ook beschouwd worden als katalysator bij
het proces ter verkrijging van een minder wazig beeld van de architectuur en de
architectuurtheorie uit het verleden.

Een gaandeweg veronachtzaamde vaardigheid
Eeuwenlang, vanaf de Renaissance tot het begin van deze eeuw, werd de architectuur
in belangrijke mate bepaald door het gebruik van zuilenorden. De elkaar afwisselende
bouwstijlen met hun steeds veranderende schikkingen van klassieke elementen
speelden zich af tegen de ‘longue durée’ van een constante aandacht voor het correct
ontwerp met als basis de drie dan wel de vijf klassieke zuilen.3
Doordat de vaardigheid van het correct ontwerpen van de orden in deze eeuw
gaandeweg veronachtzaamd werd, zijn we geneigd al te licht te vergeten, welke
enorme grote rol de orden vroeger in het architectuurdebat speelden, en met welke
levendigheid ze iedere keer weer in brede kring bediscussieerd werden (afb. 1).
De levendigheid van dat debat staat in schril contrast tot de huidige kennis van
vele moderne architecten en architectuurstudenten die nog net weten dat het in de
juiste volgorde gaat om de Toskaanse, Dorische, Ionische, Corinthische en Composiete
orde en dat de behandeling ervan in eerste instantie terug te voeren is op de Romeinse
architect Vitruvius. Dit bracht Forssman dan ook tot de verzuchting: ‘Heutige
Architekten, die das ausdrucksarme Esperanto des International Style sprechen
müssen, werden die Architekten des Vitruvianismus wahrscheinlich um deren markige
Sprache und unmissverständliche Artikulationsmöglichkeiten beneiden’.4
Nu is het schier onmogelijk om hier in kort bestek de orden te behandelen waaraan
immers hele boeken gewijd zijn.5 Daarom beperken we ons tot enkele essentiële
begrippen. Wel is het belangrijk te beseffen dat het enige traktaat over achitectuur
uit de klassieke oudheid, van Marcus V. Pollio Vitruvius (werkzaam 46-30 v.Chr.)
zonder één enkele afbeelding overgeleverd is.6 Dit heeft bij latere schrijvers geleid
tot onderlinge interpretatieverschillen met betrekking tot het dimensioneren van de
diverse orden. Zo konden in de zestiende en zeventiende eeuw verschillende
‘recepturen’ voor de vijf orden naast elkaar bestaan.7 Pas na de eerste publicatie van
de Parallèle de l'architecture antique et de la moderne in 1650 van de hand van
Roland Fréart de Chambray (1606-1676) werd men zich echt bewust van deze
interpretatieverschillen.8
Deze kleine onderlinge verschillen maken het echter mogelijk om het oorspronkelijk
gebruikte ordeboek te traceren. De eerste die dit voor Nederland nauwkeurig
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onderzocht, is Terwen9 en hij heeft daarmee de moderne architectuurgeschiedenis
van ‘veel onvoegsame bevindselen en verbasteringen ontswagteld’.10 Als voorbeeld
van de veronachtzaming van deze kleine verschillen kunnen we A.W. Weissmans
bespreking uit 1912 van de voorgevel van het Amsterdamse stadhuis aanvoeren. Uit
de gekozen volgorde van de orden door Jacob van Campen trekt Weissman de
conclusie: ‘.. een andere fout, het plaatsen eener Composiete orde boven een Jonische
orde, [is] slechts aan de onbedrevenheid van den bouwmeester te wijten’.11 De
plaatsing van de Corinthische orde boven de Ionische was inderdaad gebruikelijker,
maar Weissman had in het boek ter gelegenheid van de voltooing van het stadhuis
uit 1661 kunnen lezen: ‘Slaat ghy u oogen op't onderste werk, daar sietge de Dorische
Order, boven dese, de Romeynsche, andersints Composita genaemt, op welke twee,
de Corintische eyndelyk komt te rusten’.12 De ‘Romeynsche’ orde is kenmerkend
voor het gebruik van één specifiek ordeboek, dat van Scamozzi (waar we nog over
te spreken komen), zodat het misverstand niet zozeer op de onbedrevenheid van de
bouwmeester met de orden dan wel de onbekendheid van de architectuurhistoricus
met de bronnen terug te voeren is.
Aan de complexe Vitruvius-exegese zullen we hier grotendeels voorbijgaan en
slechts enkele gerelateerde basisbegrippen behandelen. Het zoeken naar de juiste
proporties, vaak als het belangrijkste van de architectuur beschouwd, geldt niet alleen
voor het gehele gebouw, maar ook voor de zuilendecoraties.13 De eenheid die aan dit
laatste ten grondslag ligt is de module, waarvoor doorgaans de dikte van de zuil aan
de basis wordt genomen.14 Alle andere verhoudingen binnen dezelfde orde zijn hiervan
afgeleid. De hoogte van, bijvoorbeeld, de Composiete orde is veelal tien keer de
diameter en het bijbehorende hoofdgestel een vierde van deze hoogte. Op eenzelfde
wijze zijn zelfs de kleinste onderdelen via de module aan elkaar gerelateerd.
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1 ‘Die Erfindung des Korintischen Kapitells durch Kallimachis’, door J.Ch. Reinhart (1761-1847)
uit 1846 (foto Neue Pinakothek, München).

Alle zuilen worden naar boven toe enigszins smaller. De mate waarin deze
verjonging plaatsvindt is afhankelijk van de toegepaste orde of in de woorden van
Bosboom: ‘Even gelyk de Boomstammen onder het dikste zyn, en na boven
verdunnen, zo laat men ook de Kolommen op de zelve wyze in dikte afneemen; gelyk
de kortstamende Boomen meerder en schielyker verminderen, zo verdunnen de grove
en swaare Kolommen meerder als de tedere’.15.
Daarnaast worden ook vaak pilasters toegepast, die weinig prozaïsch te omschrijven
zijn als een ornament dat als een platte zuil uit de wand naar voren komt. Pilasters
worden echter anders geproportioneerd dan zuilen, omdat ze door hun platte vorm
altijd dikker lijken dan zuilen van dezelfde maat of, in de woorden van Le Clerc ‘dat
een Pylaster (..) ten opzichte van zyn breedte, veel korter schynt; want plat zynde,
vertoond dezelvde zyn geheelen breedten, het welk een Colom niet doet, doordien
de schaduw der rondigheid, hem smalder doet schynen, als hy inderdaad is’.16.
Wanneer pilasters niet in combinatie met zuilen worden toegepast krijgen ze geen
verjonging, maar behouden ze over hun gehele lengte dezelfde breedte als de
verjongde zuil bovenaan bezit. De mate van verjonging is zowel afhankelijk van de
gebruikte orde als van het gebruikte ordeboek. Bij de Toskaanse orde volgens Serlio
is de verjonging 3/4 hetgeen betekent dat bij eenzelfde hoogte de pilaster een breedte
behoort te krijgen die 3/4 is van de dikte van de zuil. Bij een gelijkblijvende breedte
dient de pilaster 4/3 keer zo hoog gemaakt te worden. Dit proces van omzetting wordt
pilastreren genoemd, waarbij de module door de letter M gesymboliseerd wordt en
zowel de verjongde maat bovenaan de zuil als de breedte van de pilaster door de
letter N.17.

Betekenis en toepassing zuilenorden
Het zou onjuist zijn om de toepassing van zuilen enkel te beschouwen als een manier
van decoratie. Men had vroeger altijd de mogelijkheid om uit het beschikbare
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vormenaanbod een zodanige combinatie te kiezen, dat het gebouw een bepaalde
betekenis meekreeg, soms zelfs in de vorm van een speciiek iconologisch
programma.18. In hun vorm als betekenisdragers kunnen orden beschouwd worden
als ‘Vokabeln einer allgemeinverständlichen Archi-
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tektursprache’.19. Volgens Goeree, die de aanzetten van Vitruvius uitwerkte, gaat het
hierbij om:
‘Toscana, robuste sterkheid. Dorika, kloeke vastigheid. Jonica, modeste schoonheid.
Romana vercierde Grootheid. En Corinthia edele dertelheid’.20.
Toskaans en Dorisch werden met name gebruikt voor robuuste verdedigingswerken
of meer martiale gebouwen zoals arsenalen, maar ook voor eenvoudige woonhuizen
of gasthuispoorten. De ‘schoone’ Ionische orde blijkt veel aan stadhuizen toegepast
te zijn, vaak in combinatie met beelden van vrouwelijke deugden, zoals de stadhuizen
te Leiden (1596-'98) en Bolsward (1613-'17). Corinthisch en Composiet werden als
‘edele’ orde voor de meest voorname gebouwen, zoals kerken gereserveerd (met als
uitzondering het genoemde stadhuis te Amsterdam).
In ons onderzoek worden in eerste instantie op strikt morfologische gronden
vormvergelijkingen gemaakt tussen de tekeningen uit de ordeboeken en uitgewerkte
opmetingen van bestaande gebouwen.21. Onderzoek naar de betekenis van orden is
hier dan ook ondergeschikt gemaakt aan een computer-ondersteunde wijze van
vergelijken.

Beschikbaarheid en variëteit ordeboeken
De eerste vraag die wij ons moeten stellen is welke ordeboeken er in Nederland
gedurende de tweede helft van de zestiende en gehele zeventiende eeuw gedrukt
zijn? Het antwoord hierop dient vergezeld te gaan door een groepering naar de
gebruikte ‘recepturen’.22.
Het eerste volledige architectuurtraktaat na dat van Vitruvius van Leon Battista
Alberti (1404-1472), voor het eerst gedrukt in 1485, blijkt in de Nederlanden
nauwelijks van invloed te zijn geweest. Wel beïnvloedde het latere schrijvers als
Sebastiano Serlio (1475-1554). Zijn Regola generali di architettura werd het eerste
ordeboek met een meer begrijpelijke uitwerking van de ideeën van Vitruvius. Van
het deel over de orden verscheen al twee jaar na de eerste druk in 1537 een
Nederlandse vertaling.23. Als geheel werd het in 1553, 1558, 1606 en 1616 in het
Nederlands herdrukt.
Ook verschenen er veel bewerkingen van. Sommige hiervan vertoonden een sterke
eigen inbreng, maar steeds poogde men om op nog eenvoudiger wijze de
ontwerpregels van de orden te presenteren. Drie van deze bewerkingen verdienen
hier vermelding. De meest zuivere vereenvoudiging is te vinden in het ordeboek van
Hans Blum (c. 1520-c. 1550). Zijn Van de vijf Colomnen de Architectura stamt uit
1550. Tussen 1562 en 1647 zijn er in totaal dertien Nederlandse edities van
verschenen.24.
In het aangrenzende Duitstalige gebied was de

Jaarboek Monumentenzorg 1992

2 Vijf varianten van de Toskaanse orde volgens Vredeman de Vries, uit: Hans Vredeman de Vries,
Architectura oder Bauung.., Antwerpen 1577 (foto F.L.T. Verdonk).

eigenzinnige Serlio-bewerking Architectura van Wendel Dietterlin (1550/51-1599)
invloedrijk. Het ordeboek werd deels in 1593 en als geheel in 1598 uitgegeven. Een
selectie van platen uit dit ordeboek werd nog in 1634,1640 en 1647 aan die van Blum
toegevoegd.
Belangrijk voor de ontwikkeling van de Maniëristische architectuur in de
Nederlanden was de bewerking van Hans Vredeman de Vries (1527-c. 1606). Zijn
op Serlio's ideeën gebaseerde boek werd voor het eerst in 1577 uitgegeven onder de
titel Architectura oder Bauung (afb. 2) en verscheen nog zes keer in herziene
herdruk.25.
Het tweede zeer invloedrijke ordeboek na dat van Serlio stamt van de hand van
Giacomo Barozzi da Vignola (1507-1573). Het is getiteld Regola delli cinque ordini
di architettura en werd voor het eerst in 1562 gedrukt (afb. 3). Tot ver in de
negentiende eeuw zijn er in totaal meer dan tweehonderd edities verschenen, waarvan
enkele zelfs in het Russisch. Hoewel de zestiende-eeuwse Italiaanse drukken op de
Nederlandse architectuur van invloed moeten zijn geweest, verschenen er in de loop
van de zeventiende eeuw ook dertien Nederlandse edities.26.
De meest bekende schrijver van een ordeboek is evenwel Andrea Palladio
(1508-1580) wiens I quattro
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libri dell'architettura in 1570 voor het eerst gepubliceerd werd. In tegenstelling tot
in Engeland, is het in de Nederlanden nooit aangeslagen. Alleen in 1645 verscheen
een Nederlandse vertaling van een Franse bewerking. De reden voor dit matige succes
is waarschijnlijk dat ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, na het twaalfjarig bestand,
de invloed van de Serlio- en Vignola-edities groot bleef, waarna een nog nieuwer
ordeboek deze rol overnam en het ingewikkelder ordeboek van Palladio volledig
overvleugelde.27.
Dit nieuwe en laatste belangrijke ordeboek is L'idea della architettura universale
van Vincenzo Scamozzi (1552-1616) uit 1615. In de loop van de zeventiende eeuw
verschenen er veel populaire en eenvoudige edities van dit uitgebreide boekwerk in
de Nederlandse taal. Van de diverse concurrerende edities is die van Symon Bosboom
(1614-1662) het meest bekend (afb. 4). De eerste Nederlandse Scamozzieditie

3 De vijf orden volgens Vignola, uit: Giacomo Barozzi da Vignola, Regola Delli Cinque Ordini
D'Architettura.., Roma 1607-10 (foto Universiteitsbibliotheek Utrecht).
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4 Dorisch poortje volgens Scamozzi, uit: Symon Bosboom editie, Cort onderwys vande vyf Colomen..,
Amsterdam 1670 (foto Universiteitsbibliotheek Utrecht).

stamt uit 1640, waarna er in de tweede helft van de zeventiende eeuw nog twintig
(!) nieuwe edities verschenen.28.
Tegen het eind van de zeventiende eeuw werd de inmiddels schier onaantastbare
positie van de Scamozzi-edities als een toenemende last ervaren of, in de woorden
van de zoon van Symon Bosboom, Dirk Bosboom (c. 1648-1705?) in 1705: ‘Want
de Heer Jacob van Kampen (..), bragt hier de Orders van Scamozzi in 't gebruik.
Sedert heeft men deze wyze van bouwen metter tyt geheel en al ingevoert, en alle
andere Schrijvers genoegzaam verworpen; ja 't is zelfs zo verre gekomen, dat men
dezen Scamozzi byna voor eenen Afgod gehouden heeft; want het schijnt bij veelen
een groote misdaat te wezen, de minste stip van zyne regelen en maten af te wyken,
even als of hy de uiterste volmaaktheid alleen hadde aangetroffen’.29.
Door de enorme hoeveelheid van éénentwintig Scamozzi-edities en slechts één
Palladio-editie, zouden we licht de vier genoemde Serlio-, dertien Blum- en dertien
Vignola-edities vergeten. Afgezien nog van de diverse Vredeman de Vries- en
Dietterlin-edities, komt dit neer op de imposante

Jaarboek Monumentenzorg 1992

102
hoeveelheid van tweeënvijftig edities ten tijde van het Maniërisme en het
Hollands-Classicisme, waarvan achtenveertig in de zeventiende eeuw.30.

Oplage, prijs en afzetgebied
Achtenveertig edities in één eeuw betekent de uitgave van nagenoeg één editie elk
tweede jaar. Onweerstaanbaar doet dit de vraag rijzen naar oplage, prijs en afzetgebied
van de diverse edities. Kwantitatief codicologisch onderzoek is nog nauwelijks van
de grond gekomen.31. Toch is er op basis van de weinige beschikbare gegevens wel
iets te zeggen over prijs en oplage. Volgens Voet in zijn studie over het drukkershuis
van Plantijn in Antwerpen, was diens oplage in de zestiende eeuw normaal 1250
exemplaren, terwijl er van liturgische werken 1000 gedrukt werden en van
wetenschappelijke werken ‘slechts’ 800.32. Omdat veel van de zeventiendeeeuwse
ordeboeken voornamelijk uit kopergravures bestonden, en relatief weinig zetwerk
bevatten, kon men met kleinere oplagen toe. Door dit weinige zetwerk waren ze
minder kapitaalintensief en konden ze, indien nodig, snel bijgedrukt worden, en dus
verschenen ze steeds in een kleine oplage van waarschijnlijk ten hoogste 300 tot 500
exemplaren. Daarmee vielen ze in de categorie prentkunst zoals die door Cornelis
Claesz beschreven werd in het Const ende Caert-Register uit 1609.33.
Wanneer we als basis voor een gedurfde berekening uitgaan van een oplage van 400
exemplaren per editie, zou dit voor de twintig Scamozzi-edities uit de tweede helft
van de zeventiende eeuw op het imposante totaal van 8000 exemplaren uitkomen.
Dit impliceert een gemiddelde afzet van 160 exemplaren per jaar gedurende vijftig
jaar!
Dit overstijgt ten ene male de doelgroep van architecten en bouwkundigen tesamen.
Zelfs wanneer we een geïnteresseerde culturele bovenlaag in onze berekeningen
betrekken, het geografisch verspreidingsgebied tot de zuidelijke Nederlanden
uitbreiden en enige afzet in het buitenland incalculeren. Ook bij een halvering van
de gemiddelde oplaag tot 200 exemplaren blijft het een enorm aanbod en zou toen
één op iedere 500 Nederlanders een ordeboek bezeten moeten hebben.34.
Over de prijs van de boeken valt nog weinig te zeggen.35. De gemiddelde prijs van
een boek in 1628 is door Van Selm gesteld op één gulden en dertien stuivers, terwijl
een gewone boek-corrector toen slechts één gulden per dag verdiende.36. Boeken met
veel kopergravures waren duurder; een ‘boeck’ van vijfentwintig vellen met gravures
moest achttien stuivers kosten.37. Op grond hiervan zou bijvoorbeeld de Bosboom
editie van 1682 (Cort onderwijs van de vyf colomen) met vijftig genummerde pagina's,
twee gulden zestien stuivers gekost moeten hebben. Ruim een eeuw later kost de
Bosboom editie uit 1784 twee gulden en twaalf stuivers, terwijl de ‘dubbelde’
Bosboom38. ook bijna het dubbele kost: vier gulden acht stuivers.
Ook voor het afzetgebied ontbreken gegevens. Vele exemplaren van de
Nederlandstalige edities zouden hun weg naar Engeland, Scandinavië en langs de
Oostzeekust gevonden kunnen hebben. Iets meer is bekend over enkele bibliotheken
met ordeboeken. Het best zijn we geïnformeerd over twee niet-architecten: de schilder
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Pieter Saenredam (1597-1665) en de diplomaat Constantijn Huygens (1596-1687).
Uit de catalogus van de veiling van Saenredams bibliotheek bleek dat hij naast boeken
over de menselijke proportie en vestingbouw kon beschikken over de Duitse
Vitruvius-vertaling van Rivius (1548), en de ordeboeken van Serlio (1606), Vignola
(1619) en Scamozzi (1640).39. Huygens bezat een uitzonderlijk complete collectie
ordeboeken, niet alleen de ‘grote vier’ Serlio, Vignola, Palladio en Scamozzi, maar
ook diverse Vitruvius-edities en zelfs een Alberti en een Wotton (1624). Zijn interesse
voor architectuur is niet verwonderlijk wanneer we bedenken dat hij zijn tussen 1634
en 1637 gebouwde huis aan het Plein in Den Haag (gesloopt in 1876), mogelijk zelf
ontwierp in samenwerking met Jacob van Campen.40.
Ook de bibliotheek van Jacob van Campen (1595-1657) is bekend uit de inventaris
opgemaakt na de dood van zijn zoon in 1661. Summiere beschrijvingen als
‘architecture’ of ‘italiaanse architecture’ maken ons echter niet veel wijzer. Wel bleek
hij het eerder genoemde boek over het stadhuis van Amsterdam (1661), 't bouboeck
van [Philips] Vinckeboons' (1648), een Serlio en ‘eenige steden van Vranckrijk 2
vol’ (Ducerceau 1576-1579?) te bezitten.41.
Als laatste kunnen we de nog completere bibliotheek van de ‘dilettant-bouwkundige’
Jacob Loys (c. 1620-1676) noemen, bouwer van het Schielandshuis in Rotterdam
(1662). Zijn bibliotheek bevatte naast de werken van Vitruvius (Rusconi-editie 1590),
Serlio, Vignola, Palladio, Scamozzi ook die van Vredeman de Vries, Coecke van
Aelst en Blum (1617, inclusief Stevin's Stercktebouw) en naast het stadhuis van
Amsterdam (1661) ook nog Rubens' Palazzi antichi di Genova (1622 of 1652).42.
Deze bibliotheken tonen de verscheidenheid van de verzamelde de ordeboeken.
En hoewel minder belangrijke lieden waarschijnlijk niet vergelijkbaar veel boeken
hadden, geeft dit toch te denken over de potentiële keuzemogelijkheden bij het
ontwerpen van gebouwen.
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5 Computer-Aided Design tekening van Toskaanse en Dorische poorten volgens Serlio, Vignola,
Palladio en Scamozzi (tekening auteur).

De grote vier plus twee
Gewapend met kennis over de edities richten we ons op hun inhoud. De verschillende
‘recepturen’ waarvan al sprake is geweest, moeten daarbij nader beschouwd worden.
Op grond van maten uit de ordeboeken zijn in het onderzoek op uniforme wijze
nieuwe tekeningen geconstrueerd. Dit was nodig omdat de ordeboeken door hun
verschillende wijze van notatie niet direct met elkaar vergelijkbaar waren. Daarbij
bleek tevens dat de afwijkingen binnen de verschillende varianten en edities van één
ordeboek vrijwel verwaarloosbaar zijn.
Voor een goede morfologische vergelijking is het niet nodig om alle details tot in
de mutula en guttae uit te werken. Gebruik werd gemaakt van de hoofdmaten van
de schematisering die door Forssman in 1956 geïntroduceerd werd.43. Dit leverde een
bibliotheek -of liever iconotheek- op van bijna 200 tekeningen van verschillende
zuilen, zowel met als zonder postament. Deze waren afkomstig uit éénentwintig
ordeboeken, waaronder de ‘grote vier’ Serlio(/Blum), Vignola, Palladio, Scamozzi
naast Vredeman de Vries en Dietterlin.44.
Een onderlinge lineare vergelijking van deze zuilen, waarbij Serlio op 100% gesteld
werd, gaf te zien dat de zuil van Blum naar verwachting (omdat hij immers dezelfde
regels hanteerde) even dik was, terwijl Vredeman de Vries gemiddeld 4% en Dietterlin
zelfs bijna 9% gedrongener bleek te zijn. Aan de andere kant was Palladio in totaal
iets meer dan 4% slanker en Scamozzi meer dan 7%. De grote uitschieter bleek
Vignola met in totaal een gemiddeld 10% slankere zuil. Dit is in overeenstemming
met wat Goeree daar in 1681 over te zeggen had: ‘Hoe uitsporig d'Autheuren in de
proportie dezer Ornamenten zijn; hoe Serli door een lage en ingekrompen manier na
de aarde duikt terwijl Vignola den Hemel met d'hoogte van zijn Kroonlijst dreigt te
bereiken’.45.
Voor ons onderzoek betekent dit dat op strikt morfologische gronden geen
onderscheid gemaakt kon worden tussen architectonische onderdelen gebaseerd op
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het ordeboek van Serlio dan wel op dat van Blum. De andere ordeboeken leveren
wel voldoende lengteverschillen op die bruikbaar zijn in het onderzoek naar de nog
aanwezige laat zestiende- en zeventiende-eeuwse architectuur.

Rekenkundige benadering van proporties
Vergelijkend onderzoek gedijt het best wanneer niet alleen verschillen in hoogte,
maar ook in breedte gebruikt kunnen worden. Op grond van alleen zuilen is dit niet
mogelijk, omdat de module als basismaat en de hoogte van de zuil direct van elkaar
afhankelijk zijn. In de belangrijkste ordeboeken worden echter niet alleen maten
gegeven voor de afzonderlijke zuilen, maar ook hun onderlinge afstand en, nog
belangrijker, voor wat we het poortmotief zullen noemen. Ten behoeve van een
doorgang of arcade wordt opgegeven op welke afstand van elkaar de zuilen geplaatst
dienen te worden, met daartussen een boog op imposten. Dat ook hier de voorschriften
uit de diverse ordeboeken onderling verschillen, mag duidelijk zijn en dit betekent
voor ons onderzoek een prettige bijkomstigheid (afb. 5).
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Aan ieder poortmotief ligt het streven ten grondslag naar een zo harmonisch mogelijke
compostie. Dit werd op tweeërlei wijze bewerkstelligd, hetgeen tevens een
weerspiegeling is van de twee historische proportiesystemen; het rekenkundige en
het meetkundige systeem. Bij het rekenkundige proportiessysteem staan eenvoudige
harmonische proporties voorop zoals 1:2, 2:3 en 3:4. Bij het tweede systeem gaat
het om verhoudingen met ‘irrationele’ getallen zoals 1: V2, die in principe niet te
berekenen maar wel te construeren zijn. De verhouding 1: V2 komt overeen met de
verhouding van de zijden van een vierkant tot zijn diagonaal en wordt kwadratuur
genoemd. Daarnaast bestaat er de bekendere irrationele verhouding, de Gulden Snede,
maar die blijkt veel in de natuur en zelden in de architectuur toegepast te zijn.46.
Voortbouwend op de middeleeuwse traditie werd in het ordeboek van Serlio en
de daarvan afgeleide boeken van Blum, Vredeman de Vries en Dietterlin voor de
bepaling van de hart op hart maat tussen de zuilen van het poortmotief gebruik
gemaakt van de kwadratuur.47.
In de andere ordeboeken wordt de zo harmonisch mogelijke compositie voor het
poortmotief verkregen door de irrationele verhoudingen zo goed mogelijk op een
rekenkundige manier te benaderen, met gebruik making van modulen en delen van
modulen. Zo is bijvoorbeeld de hart op hart maat van het Dorische poortmotief zonder
postament volgens Scamozzi 6 1/4 moduul. De hoogte van de zuil is 8 1/2 moduul.
Samen met het voorgeschreven soubasement van een halve moduul geeft dit voor
het Dorische poortmotief een totale hoogte van 9 moduul (afb. 4). De verhouding
tussen hoogte en breedte wijkt op deze wijze slechts 2% af van de optimale
verhoudingen op grond van de kwadratuur.
Het poortmotief uit de ordeboeken blijkt dus uitstekend vergeleken te kunnen
worden met daadwerkelijk gebouwde poortjes om zo te bepalen welke ordeboeken
daarvoor werden gebruikt.

Inventie of schema?
In de zestiende en zeventiende eeuw vormen poorten en poortjes een wezenlijk deel
van de architectuur, zowel als zelfstandig gebouw en als onderdeel. Dit laatste, waar
wij ons op richten, wordt door Haslinghuis omschreven als: ‘ondergeschikt bouwdeel,
veelal poortje: een van de grond opgaande opening in een muur, boogvormig dan
wel horizontaal gedekt, die toegang geeft tot een achter de muur gelegen ruimte (..)
van een gebouw, tot een tuin of een (binnen)hof, en die door een deur of hek kan
worden afgesloten (..). Renaissance
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6 Titelpagina van Jacques Francart, Premier livre d'Architecture.., s.l. [Brussel] 1617 (foto
Rijksprentenkabinet Amsterdam).

en barok omlijsten de opening aan de voor- of buitenzijde met een zuilenstelling,
pilasters en een hoofdgestel en bekronen dit met een fronton (ook Spaans
deurken)’.48.
Kijken we bij ‘Spaans deurken’ dan staat daar te lezen: ‘benaming uit XVII (ook
“Rubenspoortje”) voor een poortje met een front in barokvormen, meestal onder
een gebogen of gebroken fronton, zoals er in Brussel, Antwerpen of Breda een aantal
over zijn’ en Haslinghuis verwijst daarbij naar de ontwerpen van Jacques Francart.49.
Jacques Francart (1582/83-1651) was één van de belangrijkste Zuidnederlandse
architecten van zijn tijd. In zijn Premier livre d'Architecture uit 1617, dat overigens
nooit gevolgd werd door een ‘Seconde livre’, schreef hij: ‘Een poorte is eene
nootsaeckelijcke opentheyt door, welcke men can ghemackelijck een Stadt,Tempel,
huys &c duyt ende in gaen. De welcke men soo groot meacken sal, alsmen can,
naeradvenant die plaetse’ (afb. 6).50. In dit artikel zullen we verder over poortjes
blijven spreken.
Naast het poortenboek van Francart is ook dat van Serlio een belangrijke bron:
zijn Extraordinario
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Libro di Architettura uit 1551 bevat vijftig ontwerpen voor poortjes.51. Ook in de
Architectura Moderna uit 1631 van Hendrick de Keyser zijn diverse ontwerpen voor
poortjes te vinden. We zullen niet verder op de poortjes in deze boeken ingaan. Wel
is het opvallend dat de ontwerpen in deze boeken rijker zijn dan de poortmotieven
in de ordeboeken. Dit leidt tot de vraag of toen bij het ontwerpen van poortjes het
vasthouden aan het schema uit het ordeboek - de imitatie - voorop stond of juist de
emulatie leidend tot nieuwe inventies. Voorlopig ziet het ernaar uit dat bij ontwerpen
op papier veelal sprake was het laatste. Wanneer de poortjes ook werkelijk gebouwd
werden, vaak naar ontwerp van minder bedreven bouwmeesters en met beperkte
middelen, werd eerder in grote lijnen vastgehouden aan de schema's uit de ordeboeken.
Omdat poortjes nog steeds beschouwd worden als minder belangrijke
architectonische elementen is er afgezien van de studie van Mittasch uit 1911 nog
weinig modern onderzoek naar gedaan.52. Om enige indruk te krijgen van nog
bestaande poortjes is op grond van bestaand beeldmateriaal een eerste inventarisatie
voor Nederland gemaakt, die meer dan 200 poortjes met zuilen dan wel pilasters
opleverde. Deze poortjes bleken gebouwd te zijn tussen het midden van de zestiende
eeuw en het eind van de achttiende eeuw, met een sterke nadruk op de eerste helft
van de zeventiende eeuw. Aan bijna tweederde van de poortjes komen pilasters voor
en bij de resterende poortjes zijn zuilen en halfzuilen gelijkelijk verdeeld.
Omdat de poortjes vaak onderdeel zijn van eenvoudige woonhuizen of gasthuizen,
bleek zoals te verwachten een veelvuldig gebruik van de Toskaanse en Dorische orde
(55%). Ook aan stadhuizen en andere belangrijke stedelijke gebouwen komen
regelmatig poortjes voor en dit leidt tot een regelmatig voorkomen van de Ionische
orde (30%). De beide andere orden, Corinthisch en Composiet, blijken zelden
toegepast te zijn. Een uitgebreidere studie zou mogelijk het dubbele aantal poortjes
opleveren, maar waarschijnlijk zonder dat daarbij de genoemde onderlinge procentuele
verdeling wezenlijk zal veranderen.

Receptuur en praktijk
Omdat van alle te onderzoeken poortjes een nauwkeurige opmeting gemaakt moest
worden, werd volstaan met een zo representatief mogelijke selectie. Gekozen werd
voor de bestudering van alle éénendertig nog aanwezige poortjes met zuilen dan wel
pilasters in Deventer, Zutphen en Utrecht. Hier worden zes kenmerkende exemplaren
uit deze selectie in verband gebracht met het ordeboek dat het meest waarschijnlijk
bij de bouw gebruikt zou kunnen zijn.

Rijk en gedrongen
Achter het Lepelenburg in Utrecht bevindt zich een complexje van vijftien kameren,
gesticht in 1621 door de gefortuneerde advocaat Frederik Brunt en naar hem het
Bruntenhof genoemd.53. In de voorgevel van het hoofdgebouw staat een rijk
gebeeldhouwd poortje van uit twee Toskaanse halfzuilen op postament. Het onderste
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derde deel van de zuilen is versierd met wat in het Duits een Säulenstrumpf en in het
Nederlands een manchet genoemd wordt. Op de zuilen rust het hoofdgestel met
daarop een segmentvormig fronton, gesierd door cartouches, wapens en engelen (afb.
7).
De dikte van de zuil, de moduulmaat, is 29,8 cm. Dit komt overeen met 10/9 maal
de Utrechtse voet van 26,8 cm. De hoogte van de zuil is 165,5 cm. De hoogte van
het postament is 73,5 cm waardoor de totale hoogte tot het hoofdgestel op 239 cm
komt. De hart op hart maat tussen de zuilen bedraagt 169,8 cm (6 1/3 Utrechtse voet).
Vergeleken met de

7 Poortje Bruntenhof, Bruntenhof 5 in Utrecht (1625), uit: Afbeelding van Oude Bestaande gebouwen,
Amsterdam 1848-81, Pl. CLXXVI (foto F.L.T. Verdonk).
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8 Computer-ondersteunde vergelijking van het poortje van de Bruntenhof met diverse Toskaanse
orden (tekening auteur).

hoogte geeft dit de verhouding 1: V2. Ook de dagmaat en de hoogte tot de aanzetlijn
van de boog hebben deze verhouding. Hieruit blijkt dat bij het uitzetten van de boog
de kwadratuur is gebruikt en dit is op zich kenmerkend voor de ordeboeken uit de
‘Serlio-familie’ (afb. 8).
De zuilen zelf zijn te gedrongen voor pure Serlio, zodat als bron Dietterlin of
Vredeman de Vries eerder in aanmerking komt. Bij zowel Serlio als Dietterlin behoren
de drie delen van het hoofdgestel (architraaf, fries en kroonlijst) gelijkelijk verdeeld
te zijn. Bij Vredeman de Vries is het fries hoger, net als bij het Bruntenhof, waar het
fries één Utrechtse voet hoog is.
Bij Vredeman de Vries zou de Toskaanse zuil 5,12 maal de dikte zijn, wat neerkomt
op een ideale moduulmaat van 32,3 cm ofwel 6/5 maal de Utrechtse voet.54. Dit zou
betekenen dat gebruikte zuil iets slanker (l/13e deel) is dan te verwachten zou zijn.
Ongetwijfeld zouden er nog veel meer verhoudingen in dit poortje aan te wijzen
zijn. En hoewel de hoofdmaten op de halve centimeter nauwkeurig en de belangrijke
details tot op de millimeter nauwkeurig opgemeten zijn, bestaat er altijd het gevaar
dat door afrondingsfouten bij de berekening van voet- en moduulmaten er een mate
van ‘hineininterpretieren’ optreedt. Het duidelijke gebruik van de kwadratuur en de
dimensionering van het hoofdgestel, gekoppeld aan de rijke decoratie, leidt
desondanks toch tot de conclusie dat hier de Toskaans orde volgens het ordeboek
van Vredeman de Vries is toegepast.

Duitse invloed bevestigd
Links naast het stadhuis aan het Grote Kerkhof in Deventer staat het Landshuis, waar
het sinds de restauratie van 1978-82 deel van uitmaakt. In zijn huidige vorm stamt
de gevel uit 1632, toen de in 1364 door de stad gekochte stadsherberg de Brunenberg
verbouwd werd tot zetel van de Gedeputeerde Staten van Overijssel.55. Opvallend
zijn de twee zijportalen en het rijk gedecoreerde middenportaal (afb. 9).
Stadstimmerman Marten Luloffs en ‘stadtsstienmetzselare’ Melchior Smit waren
bij de bouw betrokken. De laatste werd betaald voor het houwen van de krijger in
de geveltop en het medaillon met dubbel wapenschild in het middenportaal. Het is
niet bekend of hij het gehele portaal heeft gemaakt. Stilistisch gezien is er geen reden
om daaraan te twijfelen. Volgens Vermeulen vertoont het ontwerp een ‘vermengeling
van Duitsche en Amsterdamsche invloeden’, waarbij vooral de ovaal gerekte voluten
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en de zware, grillige bultende banden van de z.g. ‘oorschelpstijl’ of Ohrmuschelstil
volgens hem kenmerkend is voor de ‘Duitsche trant’.56.
We zullen ons richten op het middenportaal met zijn Composiete zuilen. De dikte
van de zuil, de moduulmaat, bedraagt 23,6 cm en komt overeen met 5/6 maal de
Deventer voet van 28,3 cm. De hoogte van de zuil is 201,5 cm. De hoogte van het
postament is 81,5 cm waardoor de totale hoogte tot het hoofdgestel op 283 cm komt
(=10 Deventer voet = 12 moduul). De hart op hart maat tussen de zuilen bedraagt
212,6 cm, ofwel 7 1/2 Deventer voet. Dit geeft een verhouding van 3:4 (afb. 10). De
hoogte van de zuil is met zijn 8,54 M (moduul) veel te gedrongen voor Serlio (10
M) of zelfs voor
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9 Middenportaal Landshuis, Grote Kerkhof 2 in Deventer (1632) (foto RDMZ).

10 Computer-ondersteunde vergelijking van het middenportaal van het Landshuis met de Composiete
orde volgens Dietterlin (tekening auteur).

Vredeman de Vries (9,69 M). Enkel Dietterlin komt met een verhouding van 8,67
M in de buurt. Volgens Dietterlin behoren zuil en postament samen 12 M hoog te
zijn, hetgeen precies klopt met de gemeten hoogte tot het hoofdgestel van 10 Deventer
voet. Deze verhouding van 5:6 komt overeen met de bij Dietterlin voorgeschreven
verjonging van 5/6.
Binnen een kader van eenvoudige verhoudingen uitgezet in Deventer voet lijkt
hier gebruik gemaakt te zijn van de Composiete orde volgens het ordeboek van
Dietterlin. Hierdoor worden de genoemde Duitse invloeden bevestigd, en gezien het
gebruik van de Deventer voet is het waarschijnlijk dat het poortje niet in Duitsland,
maar in Deventer werd gehouwen. Een bijkomende aanwijzing, enkel met aanvullende
bewijskracht, is het feit dat zich in de Stads- of Athenaeumbibliotheek te Deventer
nog steeds een van de weinige exemplaren van het ordeboek van Dietterlin in
Nederland bevindt.57.
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Een bijna exacte kopie
Eveneens in Deventer is na de sloop in 1901 van het huis ‘het Lam’ aan de Kleine
Poot 18 aan de achterzijde

11 Poortje Sandrasteeg naast nr. 7 in Deventer (c. 1660) (foto auteur 1990).
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12 ‘Zuyd-deur’ van de Westerkerk in Amsterdam (1620-1628), uit: Salomon de Bray, Architectura
moderna ofte Bouwinge van onsen tyt, Amsterdam 1631, Pl XVII (foto Universiteitsbibliotheek
Utrecht).

13 Computer-ondersteunde vergelijking poortje in Deventer, poortje uit Architectura Moderna en de
Toskaanse poort volgens Vignola (tekening auteur).

van hetzelfde perceel de daaruit afkomstige zandstenen poort herplaatst (afb. 11).58.
Het rijk versierde poortje aan de Sandrasteeg, naast nr. 7 bestaat uit twee Toskaanse
(?) pilasters die een boog dragen met daarboven een hoofdgestel bekroond door een
segmentvormig fronton.
Het poortje zal uit circa 1660 dateren en lijkt sprekend op het portaal ontworpen
door Hendrick de Keyser en afgebeeld op plaat XVII van de Architectura Moderna
(afb. 12).59. Het is daarin het enige poortje met pilasters die een boog dragen, iets wat
niet in de andere ordeboeken voorkomt.60. Eigenlijk moet deze variant beschouwd
worden als een ‘omkering’ van de poortelementen, waarbij de dagkanten tussen de
zuilen en de poortdoorgang extra aandacht krijgen en een zelfstandige rol spelen als
dragers van de boog. De impost wordt daarbij aangezet tot een kapiteel.
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Nadere beschouwing van het Deventer poortje geeft te zien dat tussen de dagmaat
en de hoogte van de poortdoorgang een verhouding van 1:2 bestaat, oftewel 5:10
Deventer voet. Ook de hoogte tot en met het hoofdgestel (368,5 cm), de totale hoogte
inclusief fronton (453,5 cm) en de totale breedte (297 cm) blijken in eenvoudige
voetmaten te zijn, resp. 13,16 en 10,5 voet. De cirkel die ten grondslag ligt aan het
segmentvormige fronton heeft zijn middelpunt in het hart van de sluitsteen en heeft
een straal van 5 1/3 voet. Drie maal de lengte van deze straal geeft de totale hoogte
weer (afb. 13).
Zoals te verwachten leverde de vergelijking van het Deventer poortje met dat van
Hendrick de Keyser een goedgelijkende, maar niet exacte overeenkomst op. In
Deventer is het fronton sterker gebogen en bleek het booggedeelte met een halve
Deventer voet opgehoogd te zijn.
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Blijft de vraag op welk ordeboek de inventie van Hendrick de Keyser teruggaat?
Zowel Galland als na hem Vermeulen hebben ten aanzien van deze poortjes naast
Franse invloeden op de rol van Vignola gewezen.61. Karakteristiek voor de poortjes
van Vignola, ongeacht welke orde werd toegepast, is de constante verhouding tussen
hoogte en breedte van de poortopening 1:2. Dit zien we ook in het poortje van
Hendrick de Keyser. Nadere vergelijking leert dat inderdaad het Toskaanse
poortmotief volgens Vignola zijn bron moet zijn.
Op grond van de mee afgebeelde voetmaat (afb. 12) kunnen we vaststellen dat de
dagmaat voor het poortje van Hendrick de Keyser 6 voet moet zijn, de totale breedte
12 voet en de hoogte tot de onderkant van het hoofdgestel 12 3/5 voet. De breedte
van de pilaster is 1,44 voet en de hoogte 9 voet. Wanneer dit poortje qua hoogte
passend wordt gemaakt op het poortmotief van Vignola dan blijkt de breedte van de
pilaster (N-maat) van 1,44 voet te corresponderen met de ideale moduulmaat (M-maat)
van 1,8 voet. Dit impliceert een verjongings-factor 4/5 en dit komt overeen met de
verjongings-factor gebruikt bij Toskaans volgens Vignola.
Tesamen levert dit voldoende aanwijzingen op dat

14 Ontwerp poortje achterzijde Statenkamer in Utrecht door F.M. van Lobbrecht (1643) (foto
Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht).

Hendrick de Keyser het ontwerp voor zijn poortje baseerde op Vignola, terwijl het
Deventer poortje op dat van Hendrick de Keyser is gebaseerd, zij het met enige kleine
wijzigingen.

Ontwerp en emulatie
Aan het Janskerkhof in Utrecht staat het voormalige Minderbroedersklooster, gesticht
in 1246 en in 1581 omgebouwd tot zetel van de Gedeputeerde Staten van Utrecht.
De toegangen aan de voor- en achterzijde van deze Statenkamer werden in 1643
vernieuwd (afb. 14). De beide ontwerpen hiervoor van de hand van Frederick
Matthijsz van Lobbrecht (werkzaam 1634-1644) zijn bewaard gebleven.
We zullen hier onze aandacht op het poortje aan de achterzijde richten (afb. 16).62.
Dit vertoont diverse wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. Het
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poortje bestaat uit twee Ionische pilasters op een soubasement ter ondersteuning van
een hoofdgestel met een uitzonderlijk hoog fries en gebroken kroonlijst, die plaats
geeft aan een wapenschild dat doorloopt in het bekronende segmentvormige fronton.
De verschillen tussen ontwerp en uitvoering betreffen vooral het hoofdgestel, het
soubasement en de vorm van de boogopening boven de deur van het poortje.
De breedte van de kroonlijst is gelijk aan die van de onderste trede, en komt overeen
met de diameter van de cirkel van 315 cm (11 3/4 voet) die ten grondslag ligt aan
het segmentvormige fronton. De totale hoogte van het poortje is 472 cm en dit
betekent dat het poortje als geheel past in een vierkant waarvan de zijden zich
verhouden als 2:3. De dagmaat en de hoogte van de poortopening hebben de
verhouding 1:2.
Het gebruik van festoenen tussen de voluten van de Ionische orde wijst op het
gebruik van het ordeboek van Vignola. Vergelijking met het Ionische poortmotief
zonder postament volgens Vignola vertoont de meeste overeenkomsten met het
getekende ontwerp dat zo van imitatie in werkelijkheid tot emulatie van het voorbeeld
is geworden.
De breedte van de pilaster bedraagt 33,5 cm (1 1/4 Utrechtse voet) bij een hoogte
van 247 cm. Op het ontwerp zijn zowel de voet- als de moduulmaten ingeschreven,
waar uit af te leiden valt dat één moduul 1 2/9 Utrechtse voet groot moet zijn geweest.
Dit breedteverschil is te verklaren door de verandering van een pilaster met bossage
(1 2/9 voet) in een pilaster zonder bossage (1 1/4 voet). Wanneer het poortmotief
volgens Vignola passend wordt gemaakt op zowel de hart op hart maat als de
onderzijde van het hoofdgestel, dan blijkt dat de orde oorspronkelijk tot op de
bovenkant van de onderste trede door zou moeten lopen (afb. 15). De
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15 Computer-ondersteunde vergelijking van het poortje achterzijde Statenkamer met de Ionische
poort volgens Vignola (tekening auteur).

16 Poortje achterzijde Statenkamer, Janskerkhof 3 in Utrecht (1643) (foto auteur 1990).

bijbehorende moduulmaat zou 33,3 cm moeten bedragen en dit scheelt slechts 2 mm
met de gevonden maat. En terwijl bij de omzetting van zuil naar pilaster de
verjongingsfactor van 5/6 eigenlijk gebruikt moet worden om, bij gelijkblijvende
breedte, de pilaster langer te maken, lijkt het erop dat deze factor gebruikt is om de
pilaster juist in die verhouding korter te maken. Zowel een extra trede als een
soubasement konden hierdoor toegevoegd worden.
De totale hoogte van het hoofdgestel volgens Vignola is in de werkelijk gebouwde
poort enkel gebruikt voor de architraaf en het verhoogde fries. Pas daarboven volgt
de gebroken kroonlijst en het segmentvormige fronton. De impost is verhoogd en de
dagmaat is 7/12 module smaller dan voorgeschreven. Hierdoor kon men in plaats
van een minder handige dubbele deur met een enkele deur volstaan.
Samenvattend kan gezegd worden dat het Ionische poortmotief uit Vignola als
onderlegger is gebruikt voor zowel het ontwerp van Van Lobbrecht als voor het
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werkelijke gebouwde poortje, waarin een aantal bewust gekozen aanpassingen zijn
aangebracht.

Gestrekt binnen het mogelijke
Na de sloop van het Predikherenklooster in Utrecht in 1583 werden de Hooge en
Breede Jacobijnenstraat samengevoegd tot de huidige Breedstraat. Daar bevindt zich
op nummer 1 een in 1643 gebouwd breed woonhuis met een poortje (afb. 17). Dit
bakstenen poortje bestaat uit twee Toskaanse pilasters op een soubasement en wordt
afgesloten door wat lijkt op een kroonlijst.63.
De breedte van de pilaster bedraagt 26,8 cm, hetgeen precies overeenkomt met
één Utrechtse
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voet. De hoogte van de pilaster (221 cm) bedraagt 8 1/4 voet en inclusief soubasement
9 voet. De hart op hart maat is 4 4/5 voet en de dagmaat aan de basis 3 voet.
Vergelijking met de Toskaanse poortmotieven wijst op gebruik van Serlio (afb. 18),
waarmee hart op hart en dagmaat overeenkomen. Een Toskaanse zuil dient volgens
Serlio 6 modulen hoog te zijn. Vergeleken met de aangetroffen pilaster van 8 1/4 N,
levert dit een verjongingsfactor van 8/11 op - iets meer dan de gebruikelijke factor
van 3/4. De modulemaat die op grond van de gevonden verjongings-factor bij de
pilaster hoort is 36,8 cm. Voor de totale hoogte van het poortje komt dit neer op 6,85
M, zodat voor soubasement en kroonlijst samen 0,85 M overblijft. Dit komt overeen
met de werkelijke maat van 31,2 cm.
Voor het ontwerp van het Toskaanse bakstenen poortje is dan ook waarschijnlijk
het ordeboek van Serlio gebruikt, waarbij voor de omzetting tot pilasters de iets
slankere verjongingsfactor van 8/11 is toegepast om binnen de mogelijkheden tot
een maximale strekking te kunnen komen. Dit is een belangrijke praktische aanpassing
van het normale klassieke portaal waarin een dubbel brede deur gemaakt moest
worden, met soms daarin een kleiner en smaller deurtje. Voor een gewoon woonhuis
is een normale enkele deur praktischer. Door deze aanpassing is als het ware het hele
hoofdgestel omhooggedrukt en samengeperst tot een enkele kroonlijst.

Een onopgemerkte verbouwing
Het laatste portaal dat hier besproken wordt, bevindt zich aan de Utrechtse Lange
Nieuwstraat en is onderdeel van de Beyerskameren. Dit complex van twaalf kameren
werd in 1597 gebouwd uit de nalatenschap van Adriaen Beijer en zijn vrouw Alet
Jansdogter (afb. 19).64. Het poortje in het midden geeft toegang tot de regentenkamer
aan de achterzijde. De datering is te lezen op het fraaie slot, dat qua vorm zelf sterk
aan een poortje doet denken. De ingangspartij bestaat uit twee Dorische

17 Ingangspartij Breedstraat 1 in Utrecht (1643) (foto auteur 1990).
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18 Computer-ondersteunde vergelijking ingangspartij Breedstraat 1 met de Toskaanse poort volgens
Serlio (tekening auteur).
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bakstenen pilasters op een laag soubasement, waartussen een boog met in de zwikken
een oeil de boeuf. De pilasters dragen een hoofdgestel, waarvan de kroonlijst bij de
verbouwing in 1757 in kalksteen is vernieuwd. Ook gevelsteen en dakerker stammen
uit deze tijd.
De dagmaat en de hoogte tot het hoofdgestel hebben een verhouding van 1:2,
waardoor de poortopening volgens de regels van Vignola te laag is. Ook blijkt het
niet mogelijk om kwadratuur-verhoudingen aan te wijzen, waardoor de poortmotieven
volgens Serlio afvallen. De breedte van de pilaster

19 Poortje Beyerskameren, Lange Nieuwstraat 120 in Utrecht (1597, verbouwing 1651/52) (foto
auteur 1990).

20 Computer-ondersteunde vergelijking poortje Beyerskameren met de Toskaanse en Dorische poort
volgens Scamozzi (tekening auteur).

bedraagt 30 cm (11/9 voet) en de totale hoogte inclusief soubasement 271 cm, wat
neerkomt op een ratio van 9,03 N. Zowel het basement als het soubasement ter hoogte
van een halve moduul blijken in één stuk zandsteen uitgevoerd. Dit is karakteristiek
voor Scamozzi, waar bij ieder poortmotief zonder postament de zuilen steeds met
een halve moduul opgehoogd worden.
Toch blijkt niet het Dorische poortmotief volgens Scamozzi, maar wel zijn
Toskaanse poortmotief te passen op de Utrechtse poort (afb. 20). De hoogte van
Scamozzi's Toskaanse zuil inclusief soubasement is 8 M, wat neerkomt op een ideale
moduulmaat van 33,9 cm en dit klopt in werkelijkheid met de voorgeschreven hart
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op hart maat van 6 M. De conclusie lijkt te moeten zijn dat bij het ontwerp voor het
poortje het ordeboek van Scamozzi is gebruikt, waarbij voor de totale verhouding
het Toskaanse poortmotief toegepast is. Omdat pilasters slanker dienen te zijn dan
zuilen, werd voor de verdere detaillering gebruik gemaakt van de slankere Dorische
orde uitgevoerd in pilastervorm, wat impliciet een verjongingsfactor van 8/9 oplevert.
Echter uitgaande van de datering van het slot moet het poortje uit 1597 stammen en
toen moest Scamozzi zijn ordeboek nog schrijven! Nadere beschouwing van het
gehele gebouwencomplex geeft een stijlverschil te zien tussen de architectuur van
het poortje en dat van de andere deuropeningen (afb. 21). Het poortje lijkt dan ook
veranderd te zijn bij de verbouwing die in het midden van de zeventiende eeuw
plaatsvond, waarbij het slot, bron van veel verwarring, hergebruikt moet zijn. Dit
probleem kan direct gekoppeld worden aan de problematische vermelding in de
bronnen van de achter het poortje gelegen regentenkamer. In het bestek uit 1597 zou
deze nadrukkelijk geen verdieping krijgen, terwijl de kamer in de loop van de
zeventiende eeuw toch opgehoogd is.65.
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21 Deel gevelwand Beyerskameren (foto auteur 1992).

In 1651 werden om de hoek aan de Agnietenstraat twee kameren toegevoegd,
gebouwd voor het totale bedrag van 945 gulden en 10 stuivers. Dit is ongeveer 100
gulden meer dan de kosten van alle vijftig jaar eerder gebouwde oorspronkelijke
huisjes samen. Dit verschil is niet te verklaren uit een mogelijke inflatie.66. Nu blijkt
van het totaalbedrag bijna 250 gulden betaald te zijn aan de gebroeders Van
Wijkersloot voor niet nader omschreven werkzaamheden.67. Deze werkzaamheden
bestonden mogelijk uit veranderingen aan het bestaande gebouw, zoals de
modernisering van het portaal en de ophoging van de regentenkamer.

Verticale trend en eigen invulling
Op grond van de besproken poortjes en hun relatie met de diverse ordeboeken is het
mogelijk een aantal algemene conclusies te trekken.
Het blijkt dat de voorbeelden uit de ordeboeken zelden letterlijk zijn overgenomen
en dat er in de gebouwde situatie bijna altijd sprake is van enige aanpassingen. Eén
van de voorkomende praktische aanpassingen is om, wanneer de representatieve
doeleinden dit toelieten, over te gaan tot het gebruik van één enkele deur. Pilasters
bieden hierbij uitkomst. Zij geven op het eerste gezicht een veel grotere
ontwerpvrijheid, waarbij de pilasterlengte zich niet aan de voorschriften lijkt te
storen.68. Een uitkomst van dit onderzoek is echter dat de ontwerpers niet geheel vrij
waren en hun aanpassingen zoveel mogelijk trachten te realiseren binnen de grenzen
van het in het ordeboek gestelde. Waar mogelijk streefden zij daarbij niet zozeer
naar imitatie, maar naar emulatie, al was het maar om zo goed mogelijk aan praktische
eisen te voldoen.
Daarnaast blijkt dat ten tijde van het Maniërisme, eind zestiende en begin
zeventiende eeuw, zoals te verwachten vroege ordeboeken toegepast zijn; veel
Serlio/Blum dan wel Vredeman de Vries en slechts een enkele keer Dietterlin. Daarbij
zijn de harmonische verhoudingen, gebaseerd op de kwadratuur, vaak doorslaggevend.
In de tussenperiode van het tweede kwart van de zeventiende eeuw werd veel volgens
Vignola gewerkt. Dit ordeboek wordt vaak beschouwd als het begin van de
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dogmatisering waarbij de theorie tot regelwerk verstrakt is.69. Meer dan tot nog toe
aangenomen is, blijkt Vignola echter gebruikt te zijn en een flexibel uitgangspunt
voor de ontwerper te hebben geboden. In dit opzicht komt de echte verstrakking pas
ten tijde van het Hollands Classicisme in de tweede helft van de zeventiende eeuw
waar het ordeboek van Scamozzi tot een hausse van verkorte edities leidt, en de
eenvoudig te hanteren ontwerpregels strikt toegepast gaan worden. Het ingewikkelder
ordeboek van Palladio krijgt hierdoor geen kans om hier ten lande te aarden.
Tegen het einde van de zeventiende eeuw werd men zich onder invloed van de
vergelijkende studie van Roland Fréart de Chambray bewust van de bestaande
interpretatieverschillen. Men ging van het werken binnen bestaande regels tot het
werken volgens persoonlijke regels (afb. 22). Dirk Bosboom schreef hierover: ‘De
Bouwkunstenaars komen in hunne Schriften niet overeen (..). De meeste vermaarde
Schryvers, als Vitruvius, Paladio, Vignola, en de Lorme en verscheidene andere,
nemen voor de langte der Kolom, in de grofste Bouworder, zeven middellijnen:
Scamozzi stelt die op zeven en een halve middellijn. Wij zullen de meeste stemmen
volgen’.70. Het mag duidelijk zijn dat door deze vernieuwing op persoonlijke grondslag
eigen zuilenorden ontstaan die het onderscheid op morfologische grondslag sterk
bemoeilijken. Als laatste moet gewezen worden op de niet aflatende, en daarom
misschien wel natuurlijke, drang om de zuilenorden zoveel mogelijk op te rekken.
Deze ‘verticale trend’ is zowel bij het architectonische ontwerp, het ideale recept als
de praktische uitwerking te bespeuren. In de Italiaanse Renaissance is dit al merkbaar,
bijvoorbeeld in de San
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22 Frontispice van Dirk Bosboom, Verhandeling der algemeene bouworder.., Amsterdam 1705 (foto
Universiteitsbibliotheek Utrecht).

Lorenzo in Florence (begonnen 1419). Brunelleschi (1377-1446) plaatste daar op de
kapitelen van de zuilen een blokvormig stukje hoofdgestel met daarop een boog en
daarboven pas het vereiste hoofdgestel. Deze verdubbeling en extra boog leverde
een verhoging van zo'n 40% op. Na een eerste purificatie door onder andere Alberti
en Serlio leidde het ordeboek van Vignola al weer tot langere zuilen. Ook de
mogelijkheden van het postament als strekkend onderdeel droegen bij tot deze
verticale trend.
In de praktijk biedt de omzetting van zuil naar pilaster een uitstekende mogelijkheid
om binnen de regels het ontwerp op te rekken. Toen na de zeventiende eeuw de
voorschriften minder strikt toegepast werden, leidde dit aan het eind van de achttiende
eeuw tot slanke hoge houten deuromlijstingen met een ‘gereduceerde orde’. Het
kapiteel lijkt daar in eerste instantie te ontbreken, maar is als het ware in de architraaf
geschoven en zodanig enkel in de vorm van een gekorniste lijst zichtbaar. Als
hoekliseen werd dit dan ook in gevels toegepast. De verticale trend krijgt zijn
letterlijke hoogtepunt in de negentiende-eeuwse ijzeren zuil, die nog wel in klassieke
trant vormgegeven werd, maar waarbij de grote slankheid een travestie is van de
juiste verhoudingen.
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Evaluatie
Hoewel begonnen als een onderzoek om het nut van computer-ondersteunde
architectuurhistorische analyse te bewijzen, hebben we in het voorgaande gezien tot
welke interessante vakinhoudelijke resultaten de uitwerking van een geschikt
onderwerp kan leiden. Bijvoorbeeld in het geval van de Beyerskameren bracht
close-reading met de computer als katalysator een tot nog toe niet als zodanig
herkende verbouwingsfase aan het licht. Weliswaar zou deze ook zonder de computer
ooit opgemerkt zijn, maar dan op een minder falsificeerbare wijze.
Terugkerend bij ons uitgangspunt besluiten we met enkele korte opmerkingen
over de theoretische implicaties van de gebruikte digitale onderzoeksmethodiek. Een
belangrijk voordeel van dit onderzoek blijkt de mogelijkheid om heterogeen materiaal
op uniforme wijze op te slaan. De reductie en abstractie van de onderzoeksgegevens
die daarvoor nodig is, kan verhelderend werken. Dit zagen we bij de ordeboeken,
waar niet zozeer de wetenschappelijke analyse van woorden en teksten centraal stond,
maar de zinvolle vergelijking van lijnen en tekeningen.
Daar waar de computer toepasbaar is, dient zich het begin van een verschuiving
in onderzoeksbenadering aan. Deze verschuiving is tenminste drieledig. Een eerste
verschuiving is van inductief naar deductief onderzoek, oftewel de verschuiving van
verzamelen van onderzoeksgegevens om uiteindelijk tot conclusies te komen, tot het
eerst stellen van een hypothese om die daarna te bewijzen. Een tweede aspect is dat
het strikte en precieze onderzoekshulpmiddel de onderzoeker terugvoert naar de basis
van wat hij werkelijk zou willen. Closereading en morfologisch onderzoek is hiervan
het gevolg, zodat niet slechts naar een beperkte selectie top-kunstwerken, maar ook
naar meer en eenvoudiger kunstuitingen gekeken kan gaan worden.
Naarmate de kunstuitingen eenvoudiger zijn wordt nauwkeurig - en morfologisch
- onderzoek belangrijker, en daarbij kan de computer assisteren. Het laatste en
belangrijkste aspect van deze verschuiving is in dit artikel ook uitgebreid aan de orde
gekomen; het meten en tellen. Met een mooi woord heet dit het parametriseren van
onderzoeksgegevens, ofwel het meetbaar maken, om
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vervolgens tot betere uitkomsten te kunnen komen. Dit heeft een meer ‘numeriek’
onderzoek tot gevolg, wat bij geschiedenisbeoefenaars al een traditie kent onder de
naam Cliometrie, genoemd naar Kleio, de Muze van de geschiedenis.71. Uit de kunsten architectuurgeschiedenis zijn nog slechts enkele voorbeelden bekend.72.
Het is gebleken dat de computer als katalysator gebruikt kan worden om een minder
wazig beeld van het verleden te krijgen, maar de toepassing ervan heeft een meer
deductief, morfologisch en numeriek onderzoek tot gevolg. Misschien is het niet
verkeerd dat ook op dit gebied, bij afwezigheid van een eigen Muze voor de beeldende
kunst (en architectuur), inspiratie gezocht wordt bij Kleio.
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Ruud Meischke, Koen Ottenheym
Honselaarsdijk: Tuin en park; speelhuis (1636) en Nederhof
(1640-1644)
Gedurende de ambtsperiode van Frederik Hendrik (1625-1647) voltrok
zich in de Hollandse bouwkunst de diep ingrijpende omslag van manierisme
tot klassicisme. Van de bouwactiviteiten van de Prins en zijn naaste
omgeving bleven de vroegste en grootste projecten niet bewaard. Dit waren
de kastelen Honselaarsdijk (1620-1644) en Ter Nieuwburgh (1630-1633)
in de omgeving van Den Haag en het paleis van de Winterkoning te Rhenen
(1630-1631). Over bleven slechts de gevel van het Oude Hof aan het
Noordeinde (1639) en het Huis ten Bosch (1645). Deze beide, minder
grote objecten tonen een duidelijke klassicistische vormgeving. De vraag
is wanneer Frederik Hendrik, die zeer in architectuur was geïnteresseerd,
tot deze nieuwe richting in het bouwen is overgegaan. Nauwkeuriger
onderzoek naar de geschiedenis van de kleinere gebouwen in het slotpark
van Honselaarsdijk heeft aangetoond dat een uiterst bescheiden tuin- of
speelhuis uit 1636 daar als begin van het klassicistisch bouwen kan worden
aangemerkt. In 1640 werd deze sobere wijze van bouwen bij een groter
stallencomplex voortgezet. Bij de aanleg daarvan werd het dorp
Honselaarsdijk vrijwel geheel afgebroken en iets meer naar het oosten
herbouwd. Dit bleek een belangrijk stedebouwkundig project uit de
klassicistische periode dat helaas niet in zijn geheel werd uitgevoerd.

Ontstaan en groei van het park
Het middeleeuwse kasteel Honselaarsdijk werd in 1612 eigendom van Frederik
Hendrik. De naaste omgeving van het huis op dat moment is heel in het klein
weergegeven op de kaart van Delfland uit 1611 (afb. 1). Honselaarsdijk was een
ronde burcht met een voorhof aan de kant van het dorpspleintje. De weg die vandaar
naar Naaldwijk voerde, liep langs de niet omgrachte voorhof en moest voor de
slotgracht even meebuigen. Deze weg liep van noordoost naar zuidwest, maar in de
terreinaanduidingen van vroeger werd hij, voor het gemak, beschouwd als oost-west
gericht te zijn. Deze praktische aanduiding van de windstreken zullen wij volgen.
De onregelmatige beplanting rond het huis, die de kaart van Delfland laat zien,
bleef niet lang intact. Het kaartboek van het Baljuwschap van Naaldwijk van ca.
1620 laat al een andere situatie zien en vermeldt: bij ‘het huijs ende Boomgaert van
Honsholredijck is inden Jaere sestienhondert achtien de plantinge vergroot,...’.1.
Een iets oudere kaart van de kasteelsituatie toont het begin van dit werk (afb. 2).
De gracht van de ronde burcht heeft daar aan drie van de vier zijden rechte
buitenkanten gekregen, het oude kasteel is toegankelijk langs een, vermoedelijk
nieuwe, stenen brug. Deze brug lag niet aan de kant van de voorhof, doch in het
verlengde van de noordwaarts gerichte as van de nieuwe boomgaard.
Het reeds genoemde Kaartboek van Naaldwijk van ca. 1620 toont rond het kasteel
een royale boomgaard, omgeven door een boomsingel (afb. 3). In het omringende
landschap viel deze aanleg niet uit de toon; achter vele huizen waren diepe
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boomgaarden. Meer indruk zal het gemaakt hebben dat de boomsingel ook voor het
huis werd aangelegd, waartoe de weg en de vaart een klein stukje zuidwaarts werden
opgeschoven. Daarbij werden
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1 Situatie van kasteel Honselaarsdijk, naar het kaartboek van Floris Balthasars uit 1611 (Kaarten
van Delfland 1711, uitgave 1972, Alphen aan den Rijn).

2 Kasteel Honselaarsdijk ca. 1618, met ingetekende aanzet van gezichtslaan en rondeel (ARA Den
Haag NDA).

3 Kaart uit het Kaartboek van het Baljuwschap van Naaldwijk; Zesde Kwartier, ca. 1620.
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4 Kaart van Floris Jacobsz. uit 1634 (ARA Den Haag). Met de eerste aanzet van het park, op de
noordwesthoek waarvan het speelhuis zou komen. Het land ten noordoosten van het kasteelterrein,
behorend aan Willem Claesz., werd op 2 juni 1635 gekocht. De gezichtslaan en het rondeel waren
al in 1625 aanwezig, doch nog niet op het kasteel aangesloten.
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bovendien op de hoeken nog twee kleine uitkijkbastions gemaakt die het aantal
bochten in de verlegde vaart verdubbelden.
In een kaart van de landmeter Jacob Jansz zijn de veranderingen die ondertussen
aan de voorzijde van het huis plaatsvonden verwerkt aan de hand van metingen in
het voorjaar van 1625.2. De situatie op dit punt bleef langer dan tien jaar bestaan en
is eveneens weergegeven op een kaart uit 1634 (afb. 4). Aan de voorzijde van het
huis was een groot rondeel gemaakt en een gezichtslaan aangelegd. Deze nieuwe
grote landschappelijke elementen waren door voorbeelden in Italië of Frankrijk
ingegeven.3. In deze situatie pasten zij niet, omdat ze haaks stonden op de richting
van waaruit het kasteel werd benaderd. De gezichtslaan liep dood in de weilanden
en heeft nooit als toegangsallee gediend. Het rondeel werd door twee grachten en
een boomsingel van het kasteel gescheiden. Hoewel het oude kasteel tussen de jaren
1621 en 1625 grotendeels had plaatsgemaakt voor een nieuwe vleugel die dwars over
het sloteiland was gebouwd, bleef de oude ringmuur met flankeertorens, misschien
in verlaagde vorm, tot 1636 bestaan. Het enige waartoe het nieuw aangelegde rondeel
bruikbaar kan zijn geweest, was voor parkeer- en rangeerruimte voor koetsen van
bezoek. Het is zelfs de vraag of deze voertuigen over de twee bruggen naar de kleine
voorplaats van het huis konden oprijden.
Na het bouwen van de voorste zuidelijke kasteelvleugel moest het grootste deel
van het werk nog plaatsvinden. In 1625 werd de oostelijke vleugel aanbesteed, in
1628 volgde de aanbesteding van de noordelijke en westelijke vleugel. Omstreeks
1633 was het indrukwekkende vierkante slot voltooid. De bouwerij moet een grote
inbreuk hebben gemaakt op het terrein rond het huis; de bouwmaterialen werden op
het rondeel opgeslagen en vandaar aangevoerd. Na de voltooiing van de ruwbouw
begon er een nieuwe fase: terwijl het huis van binnen werd afgewerkt, werd de
tuinaanleg erom heen vernieuwd en maakte men aan de achterzijde een begin met
de parkaanleg.
Een kaart van de landmeter Jacob Jansz. uit 1634 toont de situatie in dat jaar (afb.
4). Aan de noorden westkant van het kasteelterrein was een begin gemaakt met de
aanplant van een bos of warande. Men had zich daarbij beperkt tot een grondstuk
dat vanouds bij het huis had behoord, doch tot dat moment was verpacht.4. De
rekeningen van 1634 vermelden de aankopen van grote partijen jonge bomen en
heesters.5. Een deel van dit plantmateriaal kan ook gebruikt zijn voor de veranderingen
in de tuinen naast het huis. In de vakken aan de oost- en westkant van het nieuwe
kasteel werden in 1634 sierlijke parterres aangelegd. De twee vakken met
vruchtbomen achter het huis maakten plaats voor een aanleg met ronde berceaux
zoals reeds in tuinen van Prins Maurits en bij het Oude Hof aan het Noordeinde te
vinden waren.
Dit eerste deel van het nieuwe park werd voorzien van een afscheiding om het
wild binnen de perken te houden. In augustus 1636 werd de laatste termijn groot
1145 pond voldaan aan de weduwe van de timmerman Cornelis Matterrissen voor
het maken van 261 roeden houten heiningen ‘bij hem omt parck te honselerdijck
gemaect’.6. De laatste uitbetaling liet vaak op zich wachten en werd door een sterfgeval
eerder vertraagd dan versneld, zodat wij aannemen dat dit werk in 1635 werd voltooid.
Bij een park van een belangrijk kasteel hoorde een tuin- of speelhuis. In het
Sterrebos bij het kasteel van Breda had Prins Maurits in 1620 een groot achtkant
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speelhuis laten bouwen.7. Te Honselaarsdijk werd reeds bij dit eerste deel van het
park aan een speelhuis gedacht. Bij de aanbesteding van dit bouwwerk, in 1636, werd
als plaats waar het moest komen de noordwesthoek van het bos genoemd.
Terwijl het speelhuis gebouwd werd was men reeds bezig met de aanleg van het
noordelijke stuk van het park. De beide daartoe benodigde grondstukken waren in
1635 en begin 1637 in het bezit van de Prins overgegaan.8.
Vroeg in 1637 moet men begonnen zijn met de grondwerken voor de voltooiing
van het park. In juni 1637 kreeg een aannemer de eerste en tweede termijn betaald
voor ‘seker aerdewerck om de warande..’; in juli volgde de betaling van de derde
termijn. Daarna noteerde men nog een uitgave over het verwijden van de binnengracht
langs de nieuwe wal op de oostzijde. De laatste termijn van het grondwerk van de
singel werd in november 1637 voldaan. Ook het jaar daarop werden nog grote posten
voor aardwerk uitgegeven, waarin de aanleg van de paden zal zijn begrepen.9. In
1638 kon het nieuwe, noordelijke deel van het park reeds worden ingeplant met
55.000 elzen, ca. 3000 iepen en 500 abeelen. Ook het jaar daarop werden nog 1676
iepen geleverd voor de nieuwe warande.10.
Uit deze snelle groei van het park blijkt dat het speelhuis geenszins bedoeld was
om als een hoektorentje op de noordwesthoek van het eerste bosperceel te blijven
staan. Het was gesitueerd in het midden van de westelijke bosrand, aan een brede
sloot, de ‘schouwateringhe’.
Nu duurde te Honselaarsdijk geen bedoeling langer dan een jaar en het nieuwe
park toonde een onstuitbare groeikracht. Op enkele kaarten uit ca. 1637 waarop het
nieuwe park staat ingetekend, zien we lanen en grachten over de westelijke landerijen
doorgetrokken (afb. 5).Toch ging de verdere
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5 Overzichtskaart van het kasteelterrein uit ca. 1638 (ARA Den Haag). De rechter terreingrens werd
in 1640 naar het oosten verschoven. Het kasteel is door middel van een voorplein op het rondeel
aangesloten. De linkerhelft van het park is over bestaande percelen getekend, het zou eerst in ca.
1645 worden uitgevoerd. Links binnen de vierkante omgrachting de bestaande boederij, die later
vervangen werd door de Fanzanterie. Meer naar rechts, op de grens van het oude parkgedeelte, is
het speelhuis van 1636 aangegeven.

expansie niet direct die kant uit; men was in 1637 al voorbereidingen aan het treffen
voor een uitbreiding aan de oostkant van de nieuwe warande. Daarbij stootte men
op de bebouwing aan de noordkant van de dorpsweg waar een aantal boerderijen
naast elkaar lagen. De grondstukken waarop deze boerderijen lagen, waren belast
met een erfpacht ten behoeve van het kasteel, maar moesten toch worden aangekocht.
Terwijl de grondwerkers in het voorjaar 1637 bezig waren de oostelijke wal van
de warande te maken, was daarbuiten de landmeter Pieter Florisz van der Sallem
doende de percelen te meten die binnen de toekomstige vergroting zouden vallen.
In een nota van 7 maart 1637 geeft hij nauwkeurig op hoe groot de terreinen waren
die men voor de toekomstige uitbreiding aan de oostzijde van de nieuwe warande
nodig dacht te hebben. Bij sommige van de zes percelen werd aangegeven welk deel
binnen en welk deel buiten de ‘Affpalingen van de nijeuwe warande’ zou komen.11.
In oktober 1637 werd de aankoop van drie van deze percelen in de rekeningen
verantwoord.12. De uitvoering van deze oostelijke uitbreiding schijnt eerst in 1640
ter hand te zijn genomen en leidde tot een algehele afbraak en herbouw van het dorp
Honselaarsdijk. Het oude dorpspleintje werd verzwolgen door een nieuw
dienstgebouw dat de naam Nederhof zou dragen. Deze nieuwe voorburcht was
aanvankelijk in L-vorm gebouwd met drie vierkante paviljoens op de hoeken en in
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1641 voorzien van een vierde paviljoen. Een stenen tuinmuur scheidde de plaats van
de Nederhof van de nieuwe tuin ten noorden daarvan.
De strook die aan de oostkant bij het kasteelterrein was getrokken, werd niet voor
park gebruikt doch als vrucht- en moestuin aangelegd. Er kwamen hier verschillende
compartimenten waarvan een bestemd was voor een grote visvijver, waarvan het
graven in 1642 werd betaald.13. Vlak ten noorden van de vernieuwde Nederhof kwam
een tuin met aan het noordelijk eind een tweede speel- of tuinhuis (afb. 6). Op 28
juni 1640 liet de Prins vanuit het kamp te Maldeghem erop aandringen voort te maken
met het bouwen van dit speelhuis.14. Op 27 mei 1642 werd 2800 gulden betaald aan
de Haagse schilder Pieter Monincx omdat hij in het ‘speelhuijs in den nieuwen thuijn
.... verscheijden lantschappen,
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6 Het tuinhuis uit 1640 in de oostelijke uitbreiding, ten noorden van de nieuwe Nederhof gebouwd.
Gravure van G. Valck uit ca. 1700

fruijten, blommen ende vogeltjens’ had geschilderd.15.
Dit tweede speelhuis was van een andere opzet dan het eerste, dat een verdieping
bezat en gebouwd was op uitzicht. Het nieuwe gebouwtje bestond uit een gelijkvloerse
tuinzaal die eindpunt en onderdeel van de tuin vormde. Het was het tuinhuistype dat
ook voor stadshuizen bruikbaar was.
Nadat de Nederhof en de nieuwe tuin voltooid waren, werd in 1643 het bouwen
van een groot stallencomplex aan de westkant aanbesteed. Dit kreeg dezelfde vorm
als de Nederhof op dat moment, zodat een volledig symmetrische gebouwengroep
ontstond. In 1644 werden zowel de Nederhof als de nieuwe stallen aan de westzijde
uitgebreid met een vleugel in plaats van de lange tuinmuur aan de noordzijde. De
bouwgeschiedenis van de dienstgebouwen ten oosten en westen van het paleis zal
hieronder nog nader ter sprake komen.
Terwijl deze werkzaamheden vorderden nam men de uitbreiding van het park naar
het westen ter hand. Vermoedelijk geschiedde dit in 1644 toen er weer vele jonge
bomen werden aangeplant.16.
Daarbij werd de opzet aangehouden, die de kaart van ca. 1637 toont. Het vierkante
eiland op de plaats van de vroegere boerderij blijkt ingericht te zijn als fazanterie,
volgens de vogelvluchten en kaarten van het park van omstreeks 1700 en hun
randgravures.17. Het eerste speelhuis uit 1636 was door het bos overspoeld en ingericht
tot boswachterswoning.
Zo was uit de kleine kern die we op de kaart van 1611 zagen een groot complex
gegroeid dat de oude landschappelijke structuur geheel had uitgewist en waarin het
eerste speelhuis maar een kort moment een bescheiden rol had gespeeld.
Even snel als de opbouw van het complex was gegaan verliep de aftakeling ervan.
Nadat het complex na de dood van Willem III in 1702 in handen van de Duitse
afstammelingen van Frederik Hendrik was gekomen, werden veel onproduktieve
onderdelen gesloopt. Op kaarten uit de eerste helft van de 18de eeuw zien we al dat
gedeelten van het park weer tot weiland zijn gemaakt.
In de Franse tijd ging het restant te gronde. Op de oudste kadasterkaart uit ca. 1820
zijn huis, tuin en park verdwenen; slechts enkele waterlopen en lanen zijn nog te
herkennen (afb. 7). Van alle gebouwen die eens aanwezig waren, is slechts het voorste
deel van de Nederhof en het eerste speelhuis uit 1636 dan nog over. Dit
laatstgenoemde gebouwtje werd aangeduid als ‘Boschwoning’.
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Het ‘Besteck vant Speelhuijs int Bos te Honsholredijck’
Van het eeste tuin- of speelhuis dat Frederik Hendrik in 1636 liet bouwen ‘inde
Noortwest hoeck van t' Bos te Honsholredijck’ bleef het bestek bewaard (bijlage 1).
De bijbehorende tekening waarnaar in het bestek wordt verwezen, is verdwenen. Nu
werden van bestekken verscheiden exemplaren gemaakt, zodat de aannemers die een
prijsopgave wilden doen de hoeveelheid benodigde bouwmaterialen konden
berekenen. De bijbehorende tekeningen werden meestal slechts in tweevoud
vervaardigd en lagen bij de opdrachtgever ter inzage. De aannemer aan wie het werk
gegund werd kreeg een van beide exemplaren, het andere bleef bezit van de
opdrachtgever. Door de beperkte beschikbaarheid van de bestektekeningen was het
nodig dat een bestek een duidelijk en volledig beeld van het gebouw gaf. In het bestek
van het speelhuis worden dan ook zoveel maten genoemd dat het mogelijk is alsnog
een tekening te maken die een globale indruk van het gebouwtje geeft (afb. 8). De
hoofdmaten van het gebouwtje werden in de aanhef van het bestek opgegeven, zij
bedroegen binnenwerks 20 bij 24 voet. Bij de omschrijving van het metselwerk werd
de muurdikte in aantal stenen genoemd zodat de buitenwerkse maten op enkele
centimeters na bekend zijn. Bovendien werd hier de verdiepingshoogte vermeld. De
ruimte op de begane grond was slechts 8 voet hoog, de verdieping mat 14 voet en
was daarmee evenhoog als de vertrekken in het kasteel. Bovendien was daarboven
nog een gewelf in de kap.
De twaalf kruiskozijnen die het bestek noemt, kunnen alleen zo over de gevels
verdeeld worden dat er aan elke kant drie komen. De elf bolkozijnen
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7 Kadasterkaart ca. 1830, schaal 1:15000, gecopieerd door J.J. Jehee, RDMZ.
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8 Reconstructie van het speelhuis naar het bestek van 1636, schaal ca. 1:250. Van links naar rechts:
noordgevel, doorsnede naar het zuiden, oost- en westgevel; plattegronden. Tekening R. Royaards-ten
Holt.

voor de begane grond en de toegangsdeur passen daar precies onder. Van deze twee
groepen kozijnen werd alleen de hoogte opgegeven; de bolkozijnen beneden zijn vijf
voet hoog, de kruiskozijnen daarboven meten 9 voet. De breedte van de kozijnen
staat niet vast, maar veel speling zit daar niet. Wij kozen daarvoor 4,5 voet als halve
hoogte van het bovenkozijn. De buitendeur had dezelfde afmeting als de vier
binnendeuren; hij bezat geen bovenlicht en was slechts 32 duim breed in de doorgang.
De vloer tussen begane grond en verdieping bestond uit moer- en kinderbinten
van grenenhout. Er was slechts één moerbalk nodig die 21 voet lang moest zijn en
dus de kortste overspanning volgde. Verder bestond de balklaag uit strijkbalken en
kinderbinten. De strijkbalken lagen niet alleen tegen de buitengevels, maar ook tegen
een ‘middelmuur’. Deze muur moet de ruimte hebben verdeeld in een smal vak en
een van dubbele breedte.
De twee schouwen die het bestek noemt, moeten tegen deze muur gestaan hebben,
want door de vele vensters was daarvoor aan de buitengevels geen plaats. De
middelmuur was evenhoog opgetrokken als de buitengevels, aangezien hij moest
worden afgedekt met een muurplaat ter ondersteuning van de kapvoet. Boven de
verdieping werden slechts het kabinet en de ruimte van het trapbordes overzolderd
met grenen ribben.
Boven de zaal kwam een tongewelf in de kap; het gewelf bestond uit grenen delen
van gelijke breedte waarvan de naden in de hoeken op elkaar aansloten.
Voor de kap verwijst het bestek naar de tekening en naar het dak van het noordwest
paviljoen van het kasteel. De kap bestond uit twee moerkapbinten en was
samengesteld met stijlen, karbeels, binten, makelaars, flieringen en nok, alles
uitgevoerd in goed, gezaagd grenenhout. Wanneer we de dakhelling van de
hoekpaviljoens van het kasteel aanhouden die van de bewaard gebleven
ontwerptekeningen van 1625 en 1646 bekend is, krijgen we een redelijk betrouwbare
reconstructie van de kap van het speelhuis van 1636. Een opvallend verschil met de
hoekpaviljoens van het kasteel is dat hier niets vermeld wordt over een dakgoot en
een uitholling aan de dakvoet. Hierdoor maakt het dak van het speelhuis een stugge
indruk. De kap moest worden gedekt met de beste Maas- of Engelse leien. De beide
afbeeldingen van de boswachterij die op de randgravures van de vogelvluchten van
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ca. 1700 voorkomen, laten zien dat er dan aan het gebouwtje nog weinig is veranderd
(afb. 9 en 10). Op het punt van de vensters zijn er verschillen, maar over de hoofdvorm
zijn beide prenten het eens. Het blijkt dat de nok van het bouwwerk oost-west gericht
was, hetgeen wordt bevestigd door de plattegrond van het gebouwtje op het
minuutplan van het kadaster. Gezien de oorspronkelijk bedoelde ligging aan de
bosrand zal de bovenzaal aan de westzijde hebben gelegen, met uitzicht op het dorp
Naaldwijk.
Over de plaatsing van de deur geeft het bestek geen uitsluitsel. De beide gravures
tonen aan de zuidkant een regelmatige reeks vensters. In de oostgevel geven zij een
deur, maar wel op een verschillende
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9 Het tot boswachtershuis ingerichte speelhuis. Randgravure bij de kaart van A. Bega en A. Blooteling
uit 1695.

10 Het boswachtershuis, naar het noorden gezien. Randgravure bij de kaart van Carel Allard uit
1700.

plaats. De daar afgebeelde deuren hebben dezelfde hoogte als de vensters, hetgeen
volgens het bestek niet het geval was. Hoewel op het punt van dergelijke details deze
kleine prentjes niet voldoende betrouwbaar zijn, achten wij het waarschijnlijk dat de
deuren aan deze kant later zijn gemaakt. Een deur in het midden van de oostgevel
komt in conflict met de trap, die alleen op die plaats gelegen kan hebben. Een deur
op de hoek zou beter passen in de plattegrond, maar storend zijn in de symmetrische
opzet van het bouwwerk. In onze reconstructie plaatsten wij de deur in het midden
van de brede noordgevel. Dit leek ons architectonisch de beste plaats. Bovendien
kwam men dan binnen in de grote benedenruimte, hetgeen een prettiger entree is dan
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het kleine trapportaal. De bezoeker kreeg dan een overzicht van het hele gebouw
voordat hij de bovenzaal bereikte.
Het bestek van het speelhuis werd op 8 juli 1636 ondertekend door de timmerman
Pieter Cornelisz van Kouwenhoven en de metselaar Claes Dirricksen Dorthoven.
Beide aannemers verrichtten veel werk, zowel voor Honselaarsdijk als voor Ter
Nieuwburg. Hun collega's Bartholomeus en Laurens Fransz Drijffhout waren bereid
als borg op te treden. De aanneemsom bedroeg 3300 gulden. Op 11 juli werd een
derde deel van dit bedrag aan de aannemers ter beschikking gesteld. De aannemers
waren verplicht het werk voor eind september 1636 klaar te hebben, waarna het
binnen twee weken zou worden ‘opgenomen ende gepresen’. Op 15 juni 1637 kregen
zij de tweede en derde termijn betaald. Op 22 december 1639 ontving het tweetal
nog 370 gulden voor werk en materiaal voor het speelhuis in de warande van
Honselaarsdijk.18.

De architectuur van het speelhuis
Het gebouwtje dat na het uittekenen van de gegevens van het bestek op papier
verscheen, had als meest opvallende bijzonderheid een tot het uiterste doorgevoerde
soberheid. Onderdelen die aandacht vroegen, waren vermeden. Het enige waar het
speelhuis het mee moest doen waren de goede verhoudingen, het leiendak en de
architraaf- en kroonlijstprofielen boven de vensters. Deze terughoudendheid is temeer
opvallend omdat men over het algemeen de neiging bezat om kleine, in het oog
lopende gebouwen rijker te detailleren dan grotere. Deze soberheid als stijlkenmerk
betekende een nieuw element in de Honselaarsdijkse bouwtraditie. De eenvoud was
des te meer opvallend omdat het speelhuis een verkleinde uitgave was van de
hoekpaviljoens van zowel Honselaarsdijk als Ter Nieuwburg. Ook daar zien we een
vrijwel vierkante plattegrond die door een binnenmuur wordt verdeeld in een smalle
strook van een derde en een ander deel van tweederde van de totale breedte. Ook
daar ligt de trap in het midden van het smalle deel. De twee kamers die bij deze grote
paviljoens in het brede deel voorkomen, zijn in het speelhuis samengevoegd tot een
grote zaal.
Met het grote middenpaviljoen van Honselaarsdijk waaraan men in 1621 begon
te bouwen is een bijna nog grotere verwantschap. De grote zaal met het houten gewelf
lag weer in het brede deel en het trappehuis was ook hier in de smalle strook
ondergebracht.19. Alle hier genoemde gebouwen behoren tot een herkenbare
bouwvorm, die wij het paviljoentype noemen. Een van de kenmerken daarvan is dat
het op zo heel verschillende maat kan worden uitgevoerd. Men kan het grote
middenpaviljoen van
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Honselaarsdijk beter als een groot speelhuis beschouwen dan als een kasteelvleugel.
Veel van deze paviljoenvormige gebouwen hebben een enigszins vierkante
plattegrond, maar bij de kap werd liefst een puntdak vermeden. Door de dakschilden
opzij een steilere helling te geven vormde men een korte nok. Een dergelijk
paviljoendak was in het begin van de 17de eeuw verre van nieuw; het werd al
toegepast op middeleeuwse poortgebouwen.20. Een monumentaal 15de-eeuws
voorbeeld ervan was de vierschaar bij het Amsterdamse stadhuis, dat aan Jacob van
Campens schepping voorafging. Het paviljoendak komt in geheel noord-Europa in
de tweede helft van de 16de eeuw in de mode, zoals de gravureseries van Du Cerceau
en van Vredeman de Vries uitwijzen. In ons land zien we verscheiden paviljoendaken
op vrijwel vierkante plattegrond, zoals bij de Waag te Amsterdam uit 1565.
Nu was er de neiging om bij monumentale gebouwen op die korte nok nog een
middenaccent te zetten. Dit kon een dakruiter zijn of een monumentale schoorsteen.
Bij vele Vredeman de Vriesgravures komt op het midden van de nok een element
dat voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Het kan zowel een lantaarnachtige dakruiter als
een schoorsteenpijp zijn. Het paviljoendak met middenaccent treffen we vooral in
Zuid-Holland omstreeks 1600 bij talrijke stadspoorten aan, onder andere te Gorkum,
Schoonhoven, Rotterdam en Leiden. Honselaarsdijk is het gebouw dat door deze
paviljoendaken in serie te schakelen op unieke wijze van dit motief gebruik heeft
gemaakt. Vermoedelijk heeft dit kasteel er toe bijgedragen dat deze dakvorm in de
omgeving werd toegepast, zoals bij het huis van Wassenaer-Duivenvoorde uit 1626
op de hoek van de Kneuterdijk en de Lange Voorhout in Den Haag.21. Het
Gemeenlandshuis van Delfland te Maassluis uit 1628 toont in dakvorm eveneens
grote verwantschap met Honselaarsdijk.
Het speelhuis in het bos is in hoofdopzet een duidelijk lid van de
Honselaarsdijkfamilie, maar toont in uitwerking een daarbij tot nu toe ongekende
soberheid. Dat dit de nieuwe huisstijl ging worden toont een groter project dat enkele
jaren later werd aangevat: de nieuwe Nederhof uit 1640.

Een niet uitgevoerd plan voor de Nederhof
Door de merkwaardige ligging van de middeleeuwse burcht, pal aan de weg naar
Naaldwijk, was een vreemde situatie ontstaan. Tegenover het huis lag een gezichtslaan
die nergens naar toe leidde en die in 1638 tot maliebaan werd ingericht.22. Het rondeel
werd toen met de voorgevel van het huis verbonden door een voorplein waarvoor de
zuidelijke boomsingel moest wijken. Maar zelfs de bevoorrechte bezoeker die aan
deze zijde werd opgewacht, moest het Honselaarsdijkse dorpspleintje passeren en
zag daar een uiterst bescheiden middeleeuwse voorburcht, een weinig grandioze
entree.
Nadat het huis geheel was vernieuwd en afgewerkt werd het tijd de toegang te
verbeteren. Bovendien moet het restant van de middeleeuwse Nederhof steeds meer
tekort zijn geschoten als dienstgebouw voor het uitgegroeide kasteelcomplex.
Een betrekkelijk eenvoudige manier om tot een grotere Nederhof te komen was
voor de nieuwbouw een stuk van het dorpspleintje afte nemen. Dat dergelijke plannen
hebben bestaan bewijst de vogelvlucht van Balthasar Florisz uit ca 1638. Dit document
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geeft, mogelijk aan de hand van een bouwmodel, een duidelijke afbeelding van het
gebouw dat er had moeten komen (afb. 11). Dit zou bestaan uit drie hoektorens met
puntdaken en twee lage vleugels daartussen. Elk van deze vleugels zou een inrijpoort
krijgen, gevat in een rijk bewerkt portaal. Er zouden veel vensters komen met
afwisselend ronde en driehoekige frontons. De daken zouden worden voorzien van
een overvloed aan dakkapellen.
De architectuur van dit project sloot geheel aan bij die van het kasteel waarvan
het laatste deel in 1628 was aanbesteed. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat dit plan
kort daarna werd gemaakt met de bedoeling het uit te voeren zodra het kasteel de
voltooiing naderde. De kaart van 1634 toont het dorpspleintje en de Nederhof nog
in hun oude vorm (afb. 4). Op de grote overzichtskaart van ca. 1637 staat het vierkante
grondstuk aangegeven waarop dit project voor de Nederhof moest verrijzen (afb. 5).
Maar door de voorgenomen terreinuitbreiding naar het oosten was dit beperkte plan
voor de Nederhof in het voorjaar van 1637 al achterhaald.

De nieuwe Nederhof van 1640
Het lijkt niet waarschijnlijk dat alleen het verlangen een grotere Nederhof te bouwen
de aanleiding is geweest het gehele kasteelterrein aan de oostkant te vergroten. De
behoefte aan meer tuinen voor groenten en ooft en het verlangen naar een
monumentalere dorpsaanleg als entree voor het kasteelcomplex, zullen daarbij een
rol hebben gespeeld. Immers, de Nederhof die in 1640 gebouwd werd bood niet
zoveel meer bouwvolume dan het oudere plan.
Op 24 december 1638 ontving Alewijn Claesz van Assendelft, de belangrijkste
schrijnwerker die op Honselaarsdijk werkte en die voordien reeds een bouwmodel
voor het grote huis had gemaakt, ruim 311 gulden. Dit was voor werk aan de
betimmeringen
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11 Oude dorpskern en niet uitgevoerd plan (ca. 1635?) voor de Nederhof. Gedeelte uit vogelvlucht
van het kasteel met omgeving, Balthasar Florisz van Berckenrode, ca. 1638.

12 Het in 1640 herbouwde dorp Honselaarsdijk. Links de nieuwe huizen aan de oostkant van de
gracht, rechts het noordoostelijke paviljoen van de Nederhof. Randgravure kaart Cornelis Danckerts.

in de hoofdruimten van het huis die onder leiding van Jacob van Campen werden
gemoderniseerd, ‘midtsgaders een modelle vande stallinge’.23. Dit bouwmodel zal
gediend hebben ter bespreking met de opdrachtgever.
In 1639 werden de bouwplannen voor de Nederhof uitgewerkt voor de
aanbesteding. Op 13 mei 1639 ontving Bartholomeus Drijffhout een betaling van
ruim 60 gulden voor een groot aantal zeer verschillende werkzaamheden, waaronder
het maken van een bestek voor de stallen, galerijen en koetshuizen die men op de
‘Capelwerf’ wilde maken. Door deze plaatsaanduiding staat het vast dat we hier met
de plannen voor de grote Nederhof te maken hebben. De Capelwerf moet de plaats
zijn geweest waar eens de kapel van Honselaarsdijk had gestaan; het kaartboek van
ca. 1620 wijst uit dat de huizen aan de oostzijde van het dorpspleintje op de
‘Capelwerf’ stonden.24. Deze rij was ook met erfpacht van het huis belast. Op dezelfde
dag dat Drijffhout voor het bestek van het nieuwe plan werd betaald, ontving hij
tevens 34 gulden voor het vervaardigen van de ‘doorslag van enige bestekken en
tekeningen voor deze stallingen’.25.
Op 13 oktober 1639 ontving Jan Pietersz Tummers(?) iets meer dan 130 gulden
voor het maken van tekeningen en twaalf bestekken en ‘andersints’ over de jaren
1638-'39.26. Vermoedelijk heeft hij de tekeningen en het bestek van Drijffhout
gecopieerd voor de komende aanbesteding. Drijffhout moet dit werk weer hebben
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nagezien want hij ontving op 16 december 1639 ruim 96 gulden voor het maken van
modellen en tekeningen en schrijven en ‘collationeren’ van bestekken.27. De modellen
en tekeningen waar het hier om gaat zijn waarschijnlijk
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13 De voorzijde van de Nederhof uit 1640. Randgravure van de kaart van Bega en Blooteling uit
1695.

detailtekeningen geweest die bij het bouwen nodig waren. Bovendien bestond het
werk niet alleen uit het bouwen van de Nederhof; er moest ook een geheel nieuw
dorpsplein komen met vijf huizen aan de overzijde van een nieuwe gracht. Tenslotte
ontving de steenhouwer Jan Gerritsen van Lier, die ook nogal eens in de rekeningen
voorkomt, op 21 maart 1640 ruim 90 gulden voor het maken van bestekken en andere
diensten ten behoeve van de stallingen en de koetshuizen in 1639 en 1640 verricht.28.
Tussen deze verschillende medewerkers komt Drijffhout naar voren als de
leidinggevende figuur bij het aanbestedingsklaar maken van het werk. Het bestek
waarop de aannemers konden inschrijven was 11 januari 1640 gedateerd. De aannemer
aan wie het werk op 7 april 1640 voor 62.000 Carolus gulden werd gegund was de
rentmeester van de Prins, Sijmon van Catshuijsen. Hij had al meer groot werk
aangenomen, zoals het hoofdpaviljoen van het huis Ter Nieuwburg. Het eigenlijke
bouwen besteedde hij uit aan onderaannemers. Op 17 april werd hem de eerste termijn
betaald.29.
In het bestek van 11 januari 1640 wordt de bouw van twee vleugels beschreven
(‘twee huisingen’) voor stallen, koetshuizen en dienstvertrekken met een breedte van
26 voet 6 duim en een totale lengte van circa 42 roeden (24 roeden voor de lange
zijde, 11 roeden voor de korte zijde en 7 roeden (drie maal 28 voet) voor de
paviljoens), alle maten buitenmuurs (bijlage 2). Bij het bestek hoorden twee sets
tekeningen, een serie voor de opdrachtgever, gemerkt ‘A’ en een voor de aannemer,
gemerkt ‘B’. Van de A-serie tekeningen zijn het voor- en achteraanzicht van de korte
vleugel bewaard, samen met enkele details van de kapconstructie en de plattegrond.30.
Deze tekeningen zijn van een kundige hand en zijn vervaardigd door Jan Gerritsen
van Lier of Bartholomeus Drijffhout, die beiden bij de voorbereidingen van de bouw
betrokken zijn geweest.
Gezien de samenhang met vergelijkbare tekeningen uit 1643 en 1644 moeten wij
eerder aan Drijffhout denken, aangezien Van Lier in 1641 reeds overleden was.
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De bestektekeningen van 1640 geven een goed beeld van deze monumentale maar
uiterst sobere aanleg (afb. 14-18). Het plan voorzag in een een L-vormig, bakstenen
gebouw met een lange vleugel van 288 voet aan de zuidzijde en een korte vleugel
van 132 voet aan de oostzijde, beide bestaande uit een begane grond en een hoge
kap. Op de hoeken was het gebouw voorzien van drie vierkante paviljoens met een
doorsnede van 27 voet, die met twee bovenverdiepingen boven de lage vleugels
uitstaken. De bovenste geleding van deze paviljoens is op de bestektekeningen blind,
maar kort na de aanbesteding besloot men hier ovale vensters aan te brengen,
geflankeerd door festoenen, zoals nog zal blijken. Beide vleugels hadden zowel aan
de binnen- als aan de buitengevel een brede middenrisaliet die met een fronton werd
bekroond. In het centrale deel van de lange vleugel werd een stal voor zesenveertig
paarden ondergebracht, met een ruime schuur aan de linkerzijde (west) en het
koetshuis ter rechterzijde (oost), in de hoek van de twee
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14 Bestektekening van de voorzijde van de Nederhof, 1639. Bartholomeus Drijffhout of Jan Gerritsen
van Lier (ARA; NDA 2).

15 Bestektekening van de binnenplaatsgevel van de voorvleugel van de Nederhof, 1639 (ARA; NDA
2).

vleugels. Dit koetshuis liep door in de beganegrond van het hoekpaviljoen. Op het
aanzicht van de korte gevel vanuit de binnenplaats is dit koetshuis te zien in de
doorsnede van het rechter paviljoen (afb. 15). De korte vleugel was opgedeeld in
verschillende kleinere vertrekken die als dienstruimten of personeelsvertrekken
dienden, in het bestek aangeduid als ‘offitiën’. Op de binnenplaats werden voorts
twee putten aangelegd die via een gemetseld riool aangesloten waren op de slotgracht.
In het bestek is er ook een aanvulling opgenomen, aangeduid als artikel 70, 71 en
72 (bijlage 3). Daarin wordt bepaald dat de aannemer van de Nederhof ook de acht
huizen aan de oostzijde van het dorpsplein moest aankopen en afbreken en meer naar
het oosten een nieuwe gracht zou graven. Aan de oostzijde van die gracht moesten
nu vijf nieuwe huizen worden gebouwd volgens een vastgesteld plan, welke
bebouwing in totaal 18 roeden of 67 meter breed zou worden. Zo ontstond er tussen
de nieuwe gracht met de huizen en het voorfront van de nieuwe Nederhof een
regelmatig rechthoekig dorpsplein. Het was een voorbeeld van projectontwikkeling
uit de 17de eeuw en het laat zien hoe diep het uitdijende kasteelcomplex in de
dorpsstructuur ingreep. Er zijn twee kaarten bewaard waarop de nieuwe situatie met
de Nederhof en de nieuwe perceelsindeling van het dorp, rondom een nieuw
rechthoekig plein, is aangegeven (afb. 18).31. In dit plan is de vaart echter nog niet
doorgetrokken en liggen de huizen direct aan het plein. Enkele weken na de
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aanbesteding zou tot het doortrekken van de vaart worden besloten, zoals nog zal
blijken.
Wat de Nederhof betreft moest het noordelijke hoekpaviljoen reeds in mei 1640
onder dak zijn; de stalvleugel moest klaar zijn in maart 1641 en het hele werk diende
te worden opgeleverd in november van dat jaar.32.
De betrokkenheid van Frederik Hendrik bij dit hele bouwproject blijkt duidelijk
uit een brief die de griffier van de Stadhouder, Laurens Buysero, twee weken na de
aanbesteding aan de aannemer Catshuysen
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16 Bestektekening van de kapconstructie van de lange vleugel van de Nederhof (ARA; NDA)

17 Bestektekening van de kapconstructie van een hoekpaviljoen van de Nederhof (ARA; NDA)
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schreef vanuit het legerkamp bij Maldeghem.33. De brief geeft aan de hand van vijf
punten commentaar op de werkzaamheden aan de Nederhof en de veranderingen in
de aanleg van het dorp. Frederik Hendrik drong er ten eerste sterk op aan dat het
werk goed opschoot. Vervolgens gaf hij toestemming de bovenste vensters in de
hoekpaviljoens ovaal te maken in plaats van rechthoekig. De festoenen aan
weerszijden van deze vensters zouden echter de breedte van het onderliggende venster
moeten volgen, zodat de uiteinden recht boven de buitenste stijlen van de vensters
zouden komen ‘gelijk alles met potlood aangegeven door Zijne Hoogheid’.
Als derde bepaalde Frederik Hendrik dat de daken van de vleugels en de paviljoens
allen even steil moesten worden, volgens een van de ingediende voorstellen. Ten
vierde stemde de Stadhouder er mee in om de vaart tot aan de grote dreef door te
trekken waarmee het dorpsplein, zoals dat op bovengenoemde tekening was
ontworpen, werd doorsneden. Tot slot gaf Frederik Hendrik uitvoerige instructies
voor de bebouwing van woonhuizen met uniforme gevels langs de vaart, gelijk aan
de eerder ontworpen vijf huizen. De indeling van de huizen hoefde echter niet gelijk
te zijn. Bovendien stelde hij nadrukkelijk dat de ruimte waarop Catshuysen blijkbaar
ook enkele huizen had geprojecteerd, een open plein moest blijven:
‘... ofte altijdts soo dat de front gelijck quame jegens het westen, te accorderen
mette vijf andere gevels tegen het westen, soo naer als doenlijck sal sijn, connende
u E. tersijde ofte van binnen wel eenige andere verdelingen van erven off huysen
maken omme meerder getal te vinden, als maer de voors. front mette andere vijff
accorderen. Gelijck ook Z.H. niet goet en vindt vooralsnoch datter eenige huysen op
het ander vierkant gemaeckt worden, ‘twelck u E. in drij erven van 23’ breed heeft
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18 Grondplan van de Nederhof met niet uitgevoerd plan voor een nieuwe dorpskern, 1640 (ARA;
VTH 2363-7).

verdeelt maer verstaet dat 't selve mede pleijn sal blijven tot aen Vaert, connende
daernae op andere gelegeheijdt tot erven naerder gedacht werden.’ Blijkbaar hield
de Prins zelfs tijdens zijn veldtochten de bouw van Honselaarsdijk tot in details in
de gaten. Deze indruk wordt nogmaals bevestigd door een bericht van enkele maanden
later.
Constantijn Huygens, de secretaris van Frederik Hendrik, schreef op 30 juni 1640
aan Prinses Amalia vanuit het legerkamp bij Assenede: ‘Son Altesse ... demeura bien
deux heures à ordonner les jardins et bastimens de Honselardick’.34.
De uniforme rij topgevels aan het nieuwe plein van Honselaarsdijk is overigens
nog te zien op een van de randprenten van de vogelvlucht van Honselaarsdijk (afb.
12).
Een jaar later begon de bouw van een vierde paviljoen, op de noordwestelijke
hoek van het terrein van de nieuwe Nederhof. Dit paviljoen vormde van begin af een
onderdeel van het ontwerp voor de Nederhof, want volgens het eerdergenoemde
bestek van 1640 zijn de fundamenten van het vierde paviljoen tegelijk met die van
de twee vleugels aangelegd. Op de plattegronden van de Nederhof en het nieuwe
dorpsplein is het vierde paviljoen ook reeds in stippellijn aangeduid. Dit werk werd
op 23 april 1641 besteed aan de hoftimmerman Pieter Cornelis van Couwenhoven
en Arent Laurens van Heemskerk, genaamd Noom, die in die jaren ook samenwerkten
aan de verbouwing van het Oude Hof aan het Noordeinde.35. Het nieuwe paviljoen
was gelijk aan de andere drie hoekpaviljoens maar stond geheel vrij, alleen met een
lange muur met het noordoostelijke paviljoen verbonden. Deze
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19 Kaart van de Nederhof en de nieuwe tuin, 1640 (ARA; VTH 2363-5).
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20 Bestektekening van het westelijke stallencomplex, 1643 (ARA, behorend bij NDA fol. 1190-1198).

muur vormde de scheiding van het stalterrein met de nieuwe tuin die ten oosten van
het oorspronkelijke kasteelterrein was aangelegd.
Twee jaar later begonnen de voorbereidingen voor een gelijkvormig complex aan
de westzijde van het paleis met wederom een L-vormig dienstgebouw met drie
hoekpaviljoens en een los paviljoen, maar dan spiegelbeeldig geordend.36. Dit werd
in november 1643 voor f 63.500 aangenomen door Dirck de Milde, de opzichter van
de bossen en terreinen van de Stadhouder in Honselaarsdijk.37. Daarnaast moet De
Milde aan het hoofd van een uitgebreide bouwonderneming hebben gestaan, gezien
de vele uiteenlopende werkzaamheden die hij in de loop der jaren op Honselaarsdijk
aannam, zoals graafwerk, metsel- en timmerwerk en schrijnwerk.38. Behalve het
bestek is van deze opdracht ook de tekening van de plattegrond bewaard.39. Deze is
van dezelfde hand als die van 1640 en men zou wederom kunnen denken aan
Drijffhout aangezien Van Lier toen reeds was overleden. De lange zijde van het
gebouw diende als stal voor ruim honderd paarden en de korte vleugel diende als
koetshuis voor veertien wagens.
Terwijl het werk aan de stallen en koetshuis aan de westzijde vorderde, besloot
men in 1644 zowel aan de oost- als aan de westzijde in plaats van de lange tuinmuur
een derde vleugel te bouwen, waarmee beide dienstgebouwen een U-vorm kregen,
geopend naar het paleis.40. Deze vleugels zijn mogelijk ontworpen door Pieter Post,
die vanaf dit jaar als architect bij de plannen voor Honselaarsdijk werd betrokken.
De twee bewaard gebleven ontwerpen voor de plattegrond van de nieuwe vleugel
van de Nederhof zijn echter niet van Post, maar wederom van dezelfde hand als de
bestektekeningen van 1643 en 1640, waarschijnlijk dus van Bartholomeus Drijffhout.41.
De nieuwe vleugel aan de westzijde werd gebruikt als onderkomen voor het hoger
personeel. Die aan de oostzijde daarentegen werd in 1646 door Pieter Post ingericht
als een direct verlengstuk van het paleis met de kapel en een schilderijenzaal aan
weerszijden van een galerij, die aan de tuinzijde geopend was met een arcade van
oorspronkelijk negen bogen.42. In het noordoostelijke hoekpaviljoen blijkt bovendien
ten tijde van Willem III een compleet badappartement te zijn ingericht.43.
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Behalve van de bestektekeningen van 1640 en 1643 is de bebouwing van de
terreinen terzijde van het kasteel bekend van enkele gravures van de Nederhof van
omstreeks 1700. Bovendien bleef het voorste deel ervan sterk verminkt intact. Dit
is het enige deel van het Honselaarsdijkcomplex dat nog bestaat; het werd in 1976
gerestaureerd. Doordat men bij deze restauratie de afgebroken bovengedeelten van
de hoektorens niet geheel heeft herbouwd, is het oorspronkelijke, indrukwekkende
karakter van dit front niet meer te beleven.
Afgezien van de verdubbeling in oppervlakte van het binnenplein was bij de
Nederhof van 1640 de hoofdopzet van het oudere plan aangehouden. In beide gevallen
was gekozen voor een kasteelachtige bouwvorm, met torenvormige hoekpaviljoens,
verbonden door lagere vleugels. Deze opzet moet de wens geweest zijn van de
opdrachtgever. In de
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21 Kasteel Honselaarsdijk, vogelvluchtreconstructie van de situatie in de tweede helft van de 17de
eeuw. Tekening R. Royaards-ten Holt.

uitwerking van de plannen was echter een modernere vormgeving gekozen.
Uit de detaillering van het nieuwe plan sprak een geheel andere geest. Alle
aandachttrekkende elementen uit het eerste ontwerp waren verdwenen: er waren geen
dakkapellen meer en geen rijkversierde toegangspoorten, noch frontons boven de
vensters. Het ontwerp had de grootst mogelijke terughoudendheid gekregen. De
vensters waren gehalveerd in aantal; de daken van de lage vleugels liepen door tot
aan de hoektorens, hetgeen het silhouet vereenvoudigde.
Toegevoegd waren de grote frontons in het midden van de vleugels. Het waren
niet meer frontons van poorten, maar frontons boven de middengedeelten van de
vleugels. De grote frontons waren een herhaling van het grote fronton van het
middenpaviljoen van het kasteel. Ook op een ander onderdeel sloot de Nederhof
dicht bij het grote huis aan; de vierkante hoekpaviljoens kregen paviljoenvormige
daken met middenschoorsteen, die wij hebben leren kennen als een typisch
Honselaarsdijk motief. Het plan van de vogelvlucht van Balthasar Florisz volgde de
details van het kasteel, het uitgevoerde plan van de Nederhof sloot slechts in de
hoofdmassa's bij dit hoofdgebouw aan.
We zien hierin de hand van dezelfde ontwerper als in het plan van het speelhuis
van 1636.

Architect en architectuur
De archivalia bevatten slechts twee aanwijzingen voor de naam van de ontwerper
van het speelhuis en de nieuwe Nederhof: Jacob van Campen en Bartholomeus
Drijffhout. De bouwploeg van Honselaarsdijk en Ter Nieuwburg telde meer mensen
die in aanmerking komen, maar hun namen ontbreken voor de periode 1636-1639.
Arent van 's-Gravenzande vertrok voordien en Pieter Post zou eerst later, vanaf 1644,
te Honselaarsdijk een rol gaan spelen. Post werd begin 1640 door de Prins
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aangetrokken ten behoeve van het werk aan het Oude Hof in het Noordeinde. Hij
woonde nog te Haarlem en zou een dag in de week naar Den Haag
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22. Voorgevel van de Nederhof in 1935. Foto J.P.A. Antonietti, RDMZ.

23 Voorgevel van de Nederhof na de restauratie. Foto G.J. Dukker, RDMZ 1978.

komen. Dit was echter niet het eerste contact met de prinselijke bouwwerken. Op 30
april 1640 ontving Post 213 gulden en 10 stuiver voor verscheiden tekeningen,
vacatie, reis- en teerkosten over de jaren 1637, 1639, 1640.44. Deze betaling is te laag
om een intensieve bemoeienis met de Nederhof te bevatten.
In de rekeningposten betreffende Honselaarsdijk komt hij in die jaren niet voor.
Die vermelden in de periode van 1636-1640 maar één architect en dat is Jacob van
Campen.
Van zijn bemoeiingen met het hoofdgebouw is veel bekend, zoals de veranderingen
aan het trappenhuis en de boven- benedenzaal van het hoofdpaviljoen. Zijn
aanwijzingen voor het beeldhouwwerk in het fronton van de voorgevel en daarbij
vermoedelijk ook voor andere werkzaamheden aan dit voorfront, zoals de aanleg
van het nieuwe voorplein met brug staan vast. Ook hield hij toezicht op de uitvoering;
soms geschiedde de uitbetaling eerst na zijn goedkeuring. In november 1638 tekende
hij een rekening van Bartholomeus Drijffhout voor geleverd natuursteenwerk voor
accoord.45. Drijffhout komt vaak in de rekeningen voor als aannemer van
steenhouwwerk. Zijn werkzaamheden liggen in het gebied waarmee Jacob van
Campen zieh het meest intensief bemoeide, zoals het plaatsen van de beelden in de
tuin en het afwerken van de interieurs.
De positie van Jacob van Campen als ontwerper en supervisor van de werken van
Honselaarsdijk hield
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niet in dat hij eigenhandig alle tekeningen maakte. Zo ontving Drijffhout in december
1638 een bedrag van 34 gulden voor enkele reparaties aan het huis en voor ‘'t maeken
van een standt teekening van 't voorste vanden selven Huijse’.46. Waarschijnlijk betrof
dit tekenwerk ten behoeve van Jacob van Campen. Ook buiten Honselaarsdijk zien
we samenwerking tussen Van Campen en Drijffhout. In februari 1640 ontving
Drijffhout 150 gulden en 18 stuiver voor het maken van een bestek voor de trap van
het kasteel Buren en voor een bestek voor de noordelijke galerij van het Oude Hof
in het Noordeinde.47. De voorgenomen veranderingen aan de trap te Buren waren
begonnen met een bezoek van Frederik Hendrik en Jacob van Campen aan dit kasteel,
eind augustus 1636. Van de nieuwe gevel van het huidige Paleis Noordeinde wordt
Jacob van Campen als de architect beschouwd. Drijffhout had zich in deze
samenwerking ontwikkeld tot een veelzijdig en bruikbaar man in het uitvoerende
deel van het bouwvak en was een specialist in het schrijven van bestekken. Hij was
de rechterhand die Jacob van Campen nodig had.
Ongetwijfeld kon Drijffhout als zovele aannemers zelf ook ontwerpen maken,
maar bij een groot werk met een uitgebreide organisatie als Honselaarsdijk zal zeker
geen behoefte hebben bestaan aan de esthetische bijdragen van deze dertigjarige
bouwkundige. Bij het speelhuis uit 1636 is er een extra argument om Drijffhout niet
als ontwerper te beschouwen. Hij trad daar op als borg voor zijn collega's die het
werk hadden aangenomen. Dit was een positie die niet met die van ontwerper te
verenigen viel, aangezien de ontwerper het gebouw bij de oplevering moest keuren
en zich omstandigheden

24 Verbouwde huizen uit 1640 aan de oostzijde van de gracht door het dorp Honselaarsdijk. De
huizen bestonden uit begane grond met kap en topgevel. In de topgevels waren rondboognissen. Foto
G.J. Dukker, RDMZ 1966.

konden voordoen waardoor een borg daarbij schade leed.
We komen tot de conclusie dat de archivalia in de periode 1636-1640 maar één
ontwerper opleveren, namelijk Jacob van Campen. Wij verwachten dat de ideeën
van Jacob van Campen voor de Nederhof in 1638 vaste vorm kregen en het eerst zijn
uitgewerkt in het model voor de Prins dat door Alewijn Claesz werd gemaakt. Na
goedkeuring kreeg Drijffhout de verantwoordelijkheid voor de stukken voor de
aanbesteding. De activiteiten van Jacob van Campen voor de Prins werden afgesloten
in voorjaar 1640. In februari werd een bedrag van 4090 gulden en 10 schellingen
afgerekend voor uitgaven die Van Campen ten behoeve van het werk had gedaan.
Op 30 april 1640 ontving hij een honorarium van 2500 carolus gulden voor zijn
‘gedane diensten ende schilderijen bij hem opden huijse tot Honsholredijck gelevert’.
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Op 6 mei 1640 kreeg hij bovendien nog 3500 gulden voor huishuur en
levensonderhoud terwijl hij zich in Den Haag, in dienst van de Prins had
opgehouden.48. Uit de laatste post van de rekeningen van Honselaarsdijk waarin Van
Campen wordt genoemd, blijkt hoe ver zijn bemoeiingen met het werk soms gingen.
In april 1640 werd aan een smid ruim 40 gulden betaald voor ijzerwerk aan de beelden
in de tuinen van Honselaarsdijk waarbij uitdrukkelijk werd vermeld dat deze rekening
door Van Campen was goedgekeurd.49.
De architectuur van het speelhuis en Nederhof verzetten zich niet tegen een
toeschrijving aan Van Campen. Deze gebouwen tonen een aantal oplossingen die
we in zijn werk vaker opmerken. Het belangrijkste is de hiërarchie in de vensterbekro-
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ningen. Evenals er een opvolgende orde van zuilen en pilasters bestaat, is er een
opklimmende vensterorde waarbij de belangrijkste vensters de hoogst in de ranglijst
staande bekroning krijgen. Deze rangorde loopt van een bovendorpel met alleen een
architraafprofiel via één met tevens een kroonlijst erboven, tot, als rijkste vorm, een
bekroning met fronton. Deze hiërarchische vensterreeks staat zowel in tegenstelling
tot de ornamentale vensterversieringen die tot ca. 1635 gebruikt werden als tot het
gebruik van driehoekige en ronde frontons boven alle vensters.
Deze moderne vensterhiërarchie ging terug op de voorbeelden van de Italiaanse
architect Scamozzi. Het werk van Van Campen toont er de vroegste voorbeelden
van zoals het Amsterdamse Burgerweeshuis, en in Den Haag het Mauritshuis en het
huis van Huyghens aan het Plein, allemaal uit 1634. Een ander detail aan dezelfde
Italiaanse bron ontleend is de beklemtoning van de middenpartij door slechts dit deel
te voorzien van een volledige hoofdgestel en over de aangrenzende zijstukken van
de gevel alleen het kroonlijstprofiel door te trekken. De voorgevel van de Nederhof
is een van de vroege voorbeelden van een dergelijke compositie. Ook gebruikt Van
Campen in deze jaren vaak rondboognissen ter verlevendiging van een middenof
zijas. Voorbeelden zien we te Amsterdam bij de muur voor het pleintje van de
Schouwburg en de Heilige wegspoort, beide uit 1637. De gevel van het Oude Hof
in het Noordeinde toont in de frontgevels van de zijgalerijen eveneens rondboognissen
naast de middenas. Opgemerkt moet worden dat de nieuwe huizen aan gracht te
Honselaarsdijk, die in 1640 gebouwd werden, oorspronkelijk topgevels bezaten
waarin ook rondboognissen voorkwamen (afb. 12, 17).
Dat de in het speelhuis en de Nederhof gekozen detaillering niet door Huyghens
werd gestimuleerd blijkt uit diens buitenhuis Hofwijck te Voorburg, dat gebouwd
werd naar een ontwerp waarvan Van Campen de inspirator was, maar dat door Pieter
Post werd uitgewerkt. Dit in 1640 gebouwde huis, meer een groot speelhuis dan een
echte buitenplaats, houdt het midden tussen de hoekpaviljoens van Honselaarsdijk
en het speelhuis uit 1636. In detail wijkt het er van af. Er is hier geen paviljoendak,
maar een puntdak en de vensters tonen geen hiërarchische reeks, doch een weinig
opvallende hanekam van metselwerk. Dergelijke oplossingen zien we ook bij de
galerijen tussen hoofdgebouw en Nederhof die Post in 1644 voor Honselaarsdijk
ontwierp. Zowel voor 1636 als na 1640 zien we te Honselaarsdijk een andere hand
van detailleren, hetgeen onze conclusie bevestigt dat de ontwerpen van speelhuis en
Nederhof van de hand van Jacob van Campen zijn. De grote tegenstelling die hier
bewust werd geschapen tussen de uiterst sobere architectuur van de bijgebouwen en
het daardoor nog rijker schijnende hoofdgebouw, markeerde te Honselaarsdijk de
overgang van het Manierisme naar de Klassicistische Barok.
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Bijlage 1
Algemeen Rijksarchief, Nassaus Domein Archief 7146, Map: Westland, Bestekken
betreffende het huis Honsholredijk 1628, 1636
Besteck vant Speelhuijs int Bos te Honsholredijck, 1636
Conditie ende Besteck, waer nae dat Sijn Ecxie den Heere Prins van Orangie wil
besteden te maecken den Speelhuijs inde Noortwest hoeck van t'Bos tot
Honsholredijck, groot binnen s'muers twintich en vierentwintich voet, alles volgens
de teyckening daer van synde,
Inden eersten sal den aennemer maecken ende leueren vijff eycke deur kosijnen, vier
om inde binne mueren te staen, en een inde buyte muer, den dach hooch ses voet en
vier duijm, wijt tweeendertich duijm, de stijlen van het buijtenste kosijn swaer sestalff
ende achtalleven duym, den onder dreppel swaer vijff en acht duijm, den bouen
dreppel sestalft en derthien duym, ende gestopt met een dubbelde wageschotte deur
dick anderhaluen duijm, ende met twee duijm hengelessen gehangen, ende met een
klinck, en een starck slot geslooten, voorts de vier binne deur kosynen de stijlen
swaer vijff en ses duijm, de dreppels op een steen, met vier deuren daerin, dick een
duym, ijder met drije klampen geklampt, met de hengelessen daer aen, met vier
klincken, met syn toebehooren, ende aen den deur een slot,
Noch sal hy leueren elff eijcke bol kosynen, de hoogte buyte kanten vijff voet, de
wijte volgens de Teijckening, de stijlen swaer sestalff en seuen duijm, de dreppels
sesstalff en elff duijm, de bouen dreppels daer buijten twee duijm ouersteck ende
daer een Arketraeff aengesteecken, dese kosijnen te stoppen met tweentwintich
wageschotte vensters, dick anderhalue duijm, met stijue duijm hengelessen gehangen,
ende ijder met twee grendels geslooten, noch van binnen tweeentwintich wageschotte
ramen, swaer na den Eysch, met schoon Recht glas daer in, met syn hengelessen
ende wint roen, alles soo dat vereijscht, de stijlen van d'een helft vande ramen swaer
1½ ende 2½ duijm, ende van dander helft 1½ ende 3 duijm, de dreppels van alle de
ramen swaer 1½ ende 4 duijm,
Noch sal hij leueren twee greene schoorsteen mantels lanck naden Eysch, swaer vier
En thien duijm,
Noch sal hij leueren twaelff greene trappen vande lengten en breeten, volgens de
teijckeningh, dick vier duijm met wageschotte stoot borden daer in, met een bordes
voor het kosijn, ende sal daer toe leveren rubbens en delen, de rubben swaer vier
duijm vierkant,
Noch sal hij aennemer leueren een greene bint met twee stryckhouten, yder lanck
eenentwintich voeten ses duijm, het bint swaer tien en veertien duijm de strijckhouten
ses en acht duijm, met swaere rubbens besyden de schoorsteen, alle swaer 6 en 8
duijm, ende korte strychouten aende middelmuer, voorts dit werck te ouerrubben
met greene rubbens de middelt op een voet ingelegert, en in elck vack vijff
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swalemstaerten, de rubbens swaer 4 duijm viercant, dese rubbens te oversolderen
met schoone balckplancken beyde enden op eene breete, gestreecken, geploucht,
ende ten wedersyden geschaeft, ende met veeren vast geleyt, net affgereet, soo dat
behoort,
Noch sal hij aennemer leueren twaelff eijcke kruijs kosynen, hoogh buijte canten
nege voet, de wijten na de teijckeningen, de stijlen swaer 5½ en seven duijm de
dreppels op een steen, het glashout na den Eysch, de glashouten met de bouen dreppels
anderhaluen duijm oversteek, voorts te stoppen met vensters en ramen als van de
onderste geseijt is, uijtgesondert in plaets vande bouenste grendel een knipslot; noch
sal hij in dese kosynen soo onder als bouen leueren schoon spiegel glas met de wint
roeden daer aen,
Noch sal hij op dese twaelff kosijnen leueren twaelff kornissen van grenen hout,
swaer seuen en twaelff duijm, ende sal dese kornissen met loot beleggen soo dat
vereijscht, ende volgens het bort datmen hem aennemer sal leueren,
Noch sal hij leueren op de middelmuer een muerplaet lanck tweentwintich voet, en
rontom opde buijte mueren een plaet swaer acht en derthien duijm, voorts sal hy het
kabinet ende bordes ouerrubben met greene rubbens van vier duijm vierkant, ende
de rubbens oversolderen met greene delen met veeren daer in,
Op dit voors. werck sal hij stellen twee moerkapbinten, met sijn stijlen, kerbeels,
binten, maeckelaer, flieringen, ende nock, altsamen van goet gesaecht greynen hout,
lanck en swaer als op de teijckeningh te sien is, met noch twee halve binten op de
Eynden, ende vier hoeckepers, onder swaer 6 en 8 duijm, ende bouen 5 en 6 duijm,
de houckepers met haer sterstucken, alles op den gront gevrocht, in sulcker manieren
als aende kap van noortwest paueljon aldaer te sien is, mitsgaders het in ende aen
wercken vant kruijsgewelff, swaer ende gefatsonneert als op de bijgaende teijckening
te sien is,
De voors. kapbinten gestelt synde, sal hij deselue overspannen met greijne ribben,
de middelt op een voet, onder swaer 3½ duijm vierkant, bouen swaer 3 en 2½ duijm,
lanck nae den eysch, de selue sal hij ouerplancken met goede drooge stijue greijne
delen, gestreeken, geleijt, ende wel gespijckert, net afgereet soo dat behoort, ende
t'gewulfsel van onder sal hij beschieten met schoon, droog wageschot, dick een
haluen duijm, aen de onder syde glat geschaeft, ende alle de blaeden eens omgaende
beijde eijnden van eender breete, gestreecken, geploucht, vast gemaeckt ende net
afgereet, sal oock maecken inde houcken ofte eggen een rondt wellijsgen, ende onder
elcke maeckelaer een gesneen roosgen, ende onder daer den booch sal beginnen een
wageschotte lijst, wolgent'bort datmen den aennemer leveren sal,
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Metselwerck
Dit Werck sal aengeleijt werden drie voet beneden de vloer, vierdalff steen,
ingesneden alle twee lagen een klasoor tot op derdalff steen, daer mede opgaende
tot aende vloer, ende daer een halff steen laten leggen, gaende op met twee steen ter
hoochten van acht voet daer weder een halff steen laten leggen, gaende op met
anderhalff steen ter hoochten van veerthien voet, alle de middelmueren salmen
maecken van een steen dick, gefondeert na behooren, noch twee schoorsteenen te
maecken, volgens de teijckeningh, met hartsteen als inde teijckeningh te sien is, dit
werck sal gemaeckt werden van goeden leijtsen hartsteen het geene dat buijten komt,
ende de binnenmeren van goeden Iselse steen, ende met goede vriesche kalck wel
gebout, ende sal niet vermogen meerder dan drie duijsent steen met en hoet kalck te
wercken, int metselen vant muerwerck vande west ende noortwest sijde vant voors.
Speelhuijs, sal den aennemer in elcke tobbe kalck doen een schop tras,
In dit voorschreuen Speelhuijs sal den aennemer leggen een vloer van roo heelbacke
tegelen, in bastaert tras, geleijt opden laech backsteen, groot 20 en 24 voet,
Noch sal hij aennemer leveren de lijst ende plint tot de schouw, volgens de
teyckeningh,
Noch sal hij dit Werck decken met vande beste maes ofte Engelse leijen, vierkant
dack, ende de wolleuen en nock, sal hij met loot beleggen, en alles maecken tot Prijs
van meesters, dies haer verstaende,
Noch sal hij aennemer tot dit werck leueren alle de spijckers ende Iserwerck, hoe
het genaempt soude mogen sijn, ende voorts al het steyger gereetschap tot op maecken
van dit werck, ende sal wercken op syn eygen bier,
Alle t'voors. werck sal hij aennemer wel werckelijck wercken, ende het dijckenhout
dat hij sal leueren moet wesen goet Wesels ofte rijns hout, het ander goet greijnen
hout, ende wageschot, alles sonder vier, spint, ofte quade quasten, dat het werck
soude mogen hinderlijck sijn, het Iserwerck sal wesen goet suerlants, ofte Sweets
ijser, datmen kout konnen buijgen sonder breecken, ende alle het loot moet wesen
goet hulst loot, ende swaer dat ijder voet vierkant weecht seven pont,
Den aennemer sal gehouden wesen het voors. Speelhuijs volcomentl., volgens dit
besteck, op te leueren ende volmaeckt te hebben, tegens het midden vande maent
September eerstcomende, ofte vuijterl. int laetste vande selue maent; op de verbeurte
van hondert guldens, die hem aen syn bedongen loon sal werden gekort,
Ende sal den Aennemer gehouden wesen te stellen goede suffisante borge tot
contentement van syn Excie. ofte desselffs gecommiteerde,
De betaelinge sal geschieden op Ordonnantie van syn Excie., in drie termijnen, te
weten een derde paert gereet, ofte op de hant, het tweede derdepaert soo wanneer
t'werck onder t'dack sal wesen, ende het derde ende laetste derdepaert, soo wanneer
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het werck volcomentl. gedaen, opgenomen, ende gepresen sal wesen, ende sal
d'opneminge geschieden acht off veerthien dagen naert t'voltrecken vant voors. werck,
Op de Voors. Conditien heeft den Contrerolleur Sherwouters het voors. Speelhuijs
besteet te maecken, aen Pieter Corneliss Timmerman, ende Claes Dircx Metselaer,
voorde somme van drie duijsent ende drie hondert gul., ende hebben deselue tot
borgen gestelt Bartholomeus ende Laurens franss Drijfhout, Actum hage den achtsten
July 1636,
Onder stont door Expressen last van zijn Ex. onderteijckent J. Sherwouters,
noch was ondert. bij Pieter Corn. van koeuenhoouen, Claes Dirricksen
dorthoven, als borch Bartholomeus Franss. Drijfhout en Laurens franss.
Drijfhout,
Accordeert met de principale,
J. Sherwouters.
1636
[in ander handschrift]
Den xj Julij 1636 is hier op Ordonnn. verleent op volbrengen[?] ouer den 1en 1/3
termijn vande somme van 3300 te seggen 1100 gul.
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Bijlage 2
Uittreksel door K.A. Ottenheym van het bestek dd. 11 januari 1640 (Nass. Dom.
folio: ARA 1.08.12 nr. 1329), ondertekend door Buysero en Catshuysen. Kopie uit
1645, gewaarmerkt door Frederik Hendrik:
‘Bestek van de stallinge, coetshuijsen ende offitien die gemaeckt sullen worden op
honsholredijck 1640’
74 artikelen

1 t/m 17 metselwerk
1: ‘twee huisinge als stal, coetshuijsen, offitien’ e.a. volgens pl.gr. samen lang
omtrent 42 roeden en 26 voet 6 duim breed, alles buitenmuurs
2: stenen kade van 13 roede, diep: 2 voet onder laagste waterniveau
4: fundamenten + die voor het vierde paviljoen, waarvan verder niets wordt
uitgevoerd (wordt in 1641 apart aanbesteed)
5: twee putten, via riool op slotgracht aangesloten
6: fundamenten 3 voet diep
7: alle muren 16 voet hoog
8-11: dikte van de muren, stenen vloeren etc.
12: regenbak van 200 tonnen water
17: buitenmuren harde leidse steen, binnenmuren en fundamenten goede ijsselsteen.

18 t/m 25 hartsteenwerk
18: tien poorten: voor elk 5 stukken natuursteen nodig
19: kornissen over de 5 deuren en over 48 kruiskozijnen: totaal 53 kornissen, elk
6½ voet lang, 8 duim dik en 17 duim breed
20: 210 voet architraaf voor de vier gevels
21: 240 voet ‘cornisse ofte cronement’
22: ‘vier grote ronden in de timpanen’
23: ‘in de torens 9 frontespiesen’
24: lijsten voor 7 schoorstenen
25: ‘architraafpoortken in den toren op den nieuwen hof’, 3½ breed in den dag, 7
voet hoog, stijlen, fries, daarboven cronement, dan ‘formeel uit twee stucken
maeckende het frontiespies.’

26 t/m 47 houtwerk
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29:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
42:
46:

53 eiken kruiskozijnen, 9 voet hoog in den dach, 5 voet 6 duim breed buitenmaats
16 eiken deurkozijnen
vier eiken wenteltrappen, 26 voet hoog, 7 voet doorsnede
8 vuren deuren
54 grenen binten, 25 voet lang
schoorsteenmantels zoveel als nodig
54 kapgebinten
overdekken frontons met hout om met lood afgedekt te worden
vier ronde vensters in de frotons

48
49
t/m
53
56
57

ijzerwerk
leiendak en loodwerk

glas
witten hartsteen: twee maal met loodwit schilderen, in de kleur die men hem
wijzen zal
58 aardewerk
t/m
60
61 materiaaleisen
t/m
69
70 ‘Bijvoeghsel’
t/m (= gelijk aan los ‘bijvoeghsel’ van bijlage 3)
72
73 betaling
74 aanbesteding: werk volgens bovenstaande conditien aangenomen door Simon
van Catshuysen voor f 62.000, was ondertekend Buysero en Catshuysen.
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Bijlage 3
Extract uijt t besteck van t metselwerck hartsteenhouwerije houtwerck, ijserwerck
enz. tot opbouwinge vande stallingen coetshuijsen ende andere offitien tot
honsholredijck in dato 11 januarij 1640.

Bijvouchsel
lxx Artyckel
Den aenneemer sal aen Sijne hoocht. leveren acht erven daer noch jegenwoordich
huijsen op staen ende affgebroocken moeten worden door't maecken vande stal ende
't verleggen vande buijrt tot honsholredijck als mede t landt dat noch boven dien tot
vergrootinge van erven wegen en wateren gecocht sal moeten worden volgende de
voorn kaert daer van gemaeckt geteijckent met de letter A ende B te weten dese
navolgende, eerst het erff van Simon van Catshuijsen, Claes Cornelisz aerdewercker,
Cors Jansz Cramer, Gerrit Cornelisz wielmaker, Dirck de Milde, Philip Huijbert
schipper, Cornelis Jacobsz Backeren' het erff van Cornelis Gerritsz smit, de
cooppeningen van de voors. erven sijn in dit besteck ofte contract als hier naer gestelt
is begrepen ende vergroot, ende het voorsz werck ten dien insichte tot meerder prijse
aengenoomen behoudelijck nochtans dat Sijne Hoocht. de voorsz huijsen ende erven
van de opstallen daer op staende bedragende jaerl. vijf gul thien stuyvers sonder meer
sal ontlasten ende bevrijden ende voorts van alles vrij behoudelic den heer syn recht,
waertegens Sijn Hoocht. weder aen den aenneemer in vrijen eijgendom sal opdragen
acht mergen twee hondt ende achtien roeden landts daer ten dele de vaerten ende
wegen weder door gelegen ende de affgebroocken huijsen opgetimmert moeten
worden als te sien is op de voorsz Caert, van welck voorsz landt de cooppenningen
hier naer in dit contract ende besteck mede sijn begrepen ende het werck
dienaengaende ten minder prijse aengenoomen is, doch met verstaende, dat Sijne
Hoocht. in eijgendom sal blijven soo veel landts als tot het pleijn, waters ende wegen
genoomen ende gegraven sal werden, alles volgens de voorn. Caerte geteeckent met
de letteren A ende B.

lxxi
Den aennemer sal tot sijnen last nemen het maecken ende stellen van vijff huijsen,
nevens ende lancx het pleijn over de stal met haer front jegens het westen, welcke
vijff huijsen t'samen breet moeten wesen achtien roeden ende dat volgens de grondt
ende staende tekening daer van gemaeckt met de letteren A ende B. alles buijten
costen van Sijn hoocht. dan sullen de selve huijsen den aenneemer in eijgendom
toebehooren.

lxxii
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Van het voorsz werck sal het noorder paviljoen tegen den nieuwen thuijn inde
aenstaende maent van Meij moeten onder dack sijn, ende de stallinge t' enemael
opgemaeckt, ende gedaen sijn inde maent Maert xvic eenenveertich ende voorts het
geheele werck in dese bestecke vermelt prima November daer aen volgende niets
uijtgesondert op de verbeurte van vijfthien hondert gulden, die den aenneemer aen
sijn bedongen loon sal gecort worden, gelijck den aennemer daer tegen wert toegesecht
ene leveringe ter beliefte ende discretie van Sijn Hoocht., t' sij van een Brabantse
wagen met een paer peerden, ofte gene Sijne Hoocht. gelieven sal, soo wanneer alle
het voorn. werck volgens desen bestecke voor den gepresigeerden tijt loffelijcke sijn
gedaen ende gepresen.
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Jan Baptist Bedaux, Agnes Groot, Aernout Hagen
Allegorieën van goed bestuur; het decoratieprogramma van het stadhuis
van Enkhuizen (1687-1710)
Meestal weten we maar weinig van de omstandigheden waaronder een
kunstwerk in de zeventiende eeuw werd gemaakt. We kunnen vaak nog
wel de maker van een schilderij achterhalen en wat zijn schilderij voorstelt,
maar over wie het schilderij kocht en over de vraag waarom hij juist dat
onderwerp prefereerde zijn we meestal maar nauwelijks geïnformeerd. Er
werd hier in de zeventiende eeuw al veel voor de vrije markt gewerkt,
maar wanneer een kunstenaar in opdracht werkte, moest hij nauwgezet
rekening houden met de wensen van de opdrachtgever. De kunstwerken
die uit een dergelijke relatie voortkwamen kunnen ons daarom meestal
veel vertellen over de denkbeelden van zo'n opdrachtgever. De geschilderde
of gebeeldhouwde voorstellingen, die speciaal voor een bepaald gebouw
werden vervaardigd, verwezen bovendien nogal eens naar de functie van
de zaal waarvoor ze waren bedoeld. We mogen ons gelukkig prijzen
wanneer we in Nederland een gebouw tegenkomen dat zijn oorspronkelijke
decoratie heeft behouden. Het stadhuis van Enkhuizen is zo'n bijzonder
gebouw.
Doordat er sinds de bouw en decoratie aan het eind van de zeventiende en het begin
van de achttiende eeuw maar nauwelijks veranderingen aan dit stadhuis zijn
aangebracht, bezitten we nu niet alleen een vrijwel gaaf voorbeeld van klassicistische
architectuur uit die tijd, maar ook nog de oorspronkelijke schilderingen,
beeldhouwwerken en wandtapijten op de plaats waarvoor ze waren bestemd. We
kennen de opdrachtgevers en de kunstenaars, er bestaat nog correspondentie die
tussen deze partijen werd gevoerd en zelfs de kasboeken waarin de inkomsten en
uitgaven met betrekking tot de bouw en de decoratie van het stadhuis werden
opgetekend zijn bewaard gebleven. Daardoor weten we precies hoeveel de kunstenaars
voor hun werk ontvingen.1.
Bij de voorstellingen, die zijn aangebracht ter decoratie van de wanden en plafonds,
gaat het om - vaak ingewikkelde - allegorische onderwerpen, die op een indirecte
manier verwijzen naar de status en taken van de Enkhuizer stadsbestuurders. Wanneer
we die onderwerpen kunnen ‘ontcijferen’, dan komen we ook te weten hoe die
stadsbestuurders hun taak opvatten en hoe zij zichzelf aan hun bezoekers wilden
presenteren.
De belangrijkste bron waarmee we de betekenissen van een groot deel deze
allegorieën kunnen achterhalen is de Iconologia van de Italiaanse humanist Cesare
Ripa en waarvan de eerste druk verscheen in 1593. Het grote succes van de Iconologia
was voor de Nederlandse vertaler en uitgever Dirk Pieterszoon Pers de aanleiding
om in 1644 een Nederlandse bewerking op de markt te brengen. Pers moet hebben
aangevoeld dat het publiek hier verlangde naar een boek, dat op eenvoudige wijze
de groeiende behoefte aan geïllustreerde boeken, allegorieën en aanschouwelijke
voorstellingen van algemene wijsheden bevredigde; een boek bovendien dat deze
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voorstellingen voor het eerst alfabetisch ordende en daarmee zowel voor ontwerpers
als voor ontcijferaars van allegorieën als handboek kon dienen.2.
Toen de vier regerende burgemeesters (dat aantal was toen gebruikelijk) in 1686
besloten tot de bouw van een nieuw stadhuis, was de economische bloei-periode
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1 Het stadhuis van Enkhuizen, voorgevel, architect Steven Vennekool, gebouwd 1686-1688.

van Enkhuizen al lang voorbij.3. Door stormvloeden, oorlogen en buitenlandse
concurrentie was de belangrijke positie, die de Zuiderzeestad met haar visserij, handel
en scheepsbouw aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw
had gehad, steeds verder verzwakt. De inhoud van de schatkist moet bepaald niet
indrukwekkend zijn geweest. Toch werd, na jarenlang delibereren, op dat moment
de knoop doorgehakt. De nood was dan ook hoog: het oude stadhuisje was zó
bouwvallig dat het elk moment kon instorten. Door de uitgave van lijfrentebrieven,
leningen en waarschijnlijk ook met persoonlijk kapitaal van de burgemeesters en
andere bestuurders werd er voldoende geld voor het nieuwe stadhuis bij elkaar
gebracht.
Als architect werd Steven Vennekool uit Amsterdam aangetrokken.4. Deze was de
zoon van Jacob Vennekool, die Jacob van Campen had geassisteerd bij de bouw van
het Amsterdamse stadhuis (nu paleis) op de Dam. Dat het Enkhuizer stadhuis soms
trekken vertoont van het Amsterdamse is daardoor wel verklaarbaar (afb. 1). Het
stadhuis van Enkhuizen werd in 1688 opgeleverd. Het beeldhouwwerk werd
grotendeels uitgevoerd door Pieter van der Plasse.
De schilders Dirck Ferreris en Johan van Neck (de eerste was in Enkhuizen geboren,
de tweede was er werkzaam) werden aangetrokken voor de decoratie van het interieur
met plafond- en schoorsteenstukken. In het begin van de achttiende eeuw werd de
decoratie voltooid met wandschilderingen van Romeijn de Hooghe en wandtapijten
van Alexander Baert.5.

Exterieur
Het was de Amsterdamse beeldhouwer Pieter van der Plasse (1647-1708) die in 1687
het beeldhouwwerk voor de façade ter hand nam. De sculptuur is geconcentreerd
rond het licht naar voren springende centrale deel van de gevel. Hierin zit op de
begane grond de ingang, op de hoofdverdieping de driedelige vensterpartij en het
balkon van de burgemeesterskamer en op de tweede verdieping het ronde venster
met eronder het devies.
De stad voert als devies ‘Candide et Constanter’ (oprecht en standvastig) (afb. 2).
De gouden letters prijken op het blauwgekleurde middenveld van een cartouche, die
aan weerszijden wordt geflankeerd door een putto. Met hun attributen visualiseren
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zij het devies; de putto met de zuil de standvastigheid, en die met een hart in de hand
de oprechtheid.6.
Uit een brief van de burgemeesters aan Johan van Zeller van 2 maart 1687 blijkt
dat de burgemeesters verantwoordelijk waren voor het programma van de gevel. Het
is in deze brief dat ze de opdracht geven voor het devies: ‘Men is geententioneerd,
om het devies te stellen: Candide et Constanter. En dan vervolgens tot de groote
beelden te nemen: de Opregtigheid en de Constantia, so als door d'heer burgermeester
van Gent is voorgeslagen 't uwer huyse’.7.
Op de sluitstenen in de rondbogen van de buitenste vensters van de
burgemeesterskamer staan twee bustes. Een daarvan laat zich identificeren als een
personificatie van Justitia vanwege de blinddoek die ze draagt (afb. 3).8. De twee
vensters worden geflankeerd door een stedemaagd, elk met een kroon van
scheepsstevens op het hoofd en het stadswapen van Enkhuizen in de hand.

2 Voorgevel, devies ‘Candide et Constanter’ met de Oprechtigheid en de Standvastigheid, door Pieter
van der Plasse, 1687.
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3 Voorgevel, buste van Justitia, door Pieter van der Plasse, 1687.

De risaliet wordt bekroond door de borstwering op de daklijst en de achthoekige
lantaarn die onmiddellijk doet denken aan die van het stadhuis van Amsterdam. In
het midden van deze borstwering, gevat tussen twee gekruiste palmtakken, rust op
een net met kurken drijvers het wapen van Enkhuizen. Het bestaat uit een blauw
schild met drie gekaakte haringen, drie gouden kronen met rode binnenvoering en
twee gouden sterren. Op het schild staat een met parels afgezette gouden kroon,
eveneens met rode binnenvoering. Aan weerszijden van het wapen staan een siervaas
en een beeldengroep. De ene groep verbeeldt het wijze beleid, herkenbaar aan de
spiegel in de hand van de putto, die hier als attribuut-drager fungeert (afb. 4).9. De
andere groep, waarvan de staande vrouw in haar linkerhand een granaatappel houdt
en de putto een bundel samengebonden pijlen omklemt, beeldt de eendracht uit (afb.
5).10.
De smeedijzeren, gepolychromeerde balcondecoratie, die misschien van de hand
van H. de Jongh is,11. symboliseert verschillende aspecten van de rechtspraak, die het
goede beloont en het kwade straft (afb. 6). De lictorenbundel, die bestaat uit
samengebonden roeden met in het midden een bijl, wijst erop dat als het recht straf
eist, deze straf niet mag uitblijven. Dat de rechter niet lichtvaardig mag

4 Voorgevel, het wijze beleid, door Pieter van der Plasse, 1687.
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5 Voorgevel, het eendrachtig bestuur, door Pieter van der Plasse, 1687.

Jaarboek Monumentenzorg 1992

145

6 Voorgevel, smeedijzeren balkondecoratie met symbolen van de rechtspraak, 1687.

7 Voorgevel, reliëf onder het balkon (boven de ingang) met symbolen van beloning en straf, door
Pieter van der Plasse, 1687.

oordelen, maar slechts na rijp beraad vonnis mag vellen, wordt uitgedrukt door het
samenbinden van de roeden.12. De slang symboliseert de voorzichtigheid die een
rechter moet betrachten.13. Het zwaard refereert aan de straf,14. terwijl de olijftakken
de beloning verbeelden.15. De tekst in het opengeslagen boek ten slotte, heeft
betrekking op de verlening van het stadsrecht door graaf Willem V van Holland op
4 april 1335. Dit hield in dat Enkhuizen een eigen stedelijk recht en een eigen
stedelijke bestuursvorm verwierf, waardoor de stad als zelfstandige rechtskring los
kwam te staan van de rechterlijke organisatie van het platteland waarin de stad gelegen
was.16.
De belonende en straffende justitie komt nogmaals voor en wel op een reliëf boven
de ingang (afb. 7). Op de banderol staat een toepasselijke passage uit Cicero's In
Pisonem geciteerd: ‘probis et inprobis’ (de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen).17.
De straf wordt verbeeld door vlammende zwaarden en bliksemschichten, terwijl de
palm- en olijftakken verwijzen naar de belonende justitie. Ook het door zonnestralen
omgeven oog van justitie is afgebeeld. Het is ontleend aan Ripa's personificatie van
de gerechtigheid, waar het oog van justitie, dat alles ziet, wordt gekoppeld aan het
oog van de zon, de sol iustitiae.18.
Voor zijn beeldhouwwerk aan de gevel ontving Pieter van der Plasse in totaal 813
gulden en 16 stuivers.19.

Interieur
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De historieschilder Dirck (of Theodorus) Ferreris (1643-1693) had, toen hij in
Enkhuizen werd gevraagd, al belangrijke opdrachten achter de rug.20. Hij werd opgeleid
in Amsterdam, mogelijk bij Joan van Noort, en reisde samen met de schilder Adriaen
Backer door Italië om te leren van klassieke en eigentijdse voorbeelden. Hij kan
zowel door
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8 Plattegrond van het stadhuis van Enkhuizen, eerste verdieping.

Italiaanse (vooral de monumentale schilderkunst van Pietro da Cortona in Rome en
Florence) als Vlaamse (de School van Rubens) voorbeelden zijn beïnvloed in zijn
latere composities en kleurgebruik. In Nederland maakte hij in 1671 een
schoorsteenstuk voor het stadhuis van Haarlem, daarna samen met Gerard de Lairesse
schilderingen voor het Huis Soestdijk en voor het Huis Honselaarsdijk door
bemiddeling van Constantijn Huygens jr. voor Willem III.
In het buitenland was hij minder succesvol: tijdens een verblijf in Engeland
(1678-1680) kon hij een belangrijke opdracht voor de decoratie van Burghley House,
het landhuis van de graaf van Exeter, niet in de wacht slepen. Hij mocht er slechts
een weinig voorname ‘Dressing Room’ beschilderen. De meeste werken van Ferreris
in Nederland zijn spoorloos verdwenen en moeten als verloren worden beschouwd.
Naast het schouwstuk in Haarlem, zijn er alleen nog de schilderingen in Enkhuizen.
In enkele zeventiende-eeuwse archiefstukken die het stadhuis betreffen worden
Ferreris en zijn werk genoemd.21. De architect Vennekool wordt op 12 mei 1688 per
brief ingelicht, dat de burgemeesters Ferreris, na een onderhoud met hem, als eerste
hebben uitgekozen voor ‘...'t beschilderen der kamers met de ornamenten van dien,
met derselver schoorsteenen...’. In het kasboek van thesaurier Buyskens wordt op 4
april 1690 een betaling van
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9 Burgerzaal (overzicht gezien naar de ingang van de burgemeesterskamer).

10 Burgerzaal, Dirck Ferreris, triomf van de vrede, schilderij boven de ingang naar de
burgemeesterskamer, olieverf op doek, ca. 1690.
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11 Burgerzaal, Dirck Ferreris, putti die wapens opeenstapelen, schilderij links van de ingang naar
de burgemeesterskamer, olieverf op doek, ca. 1690.

12 Burgerzaal, Dirck Ferreris, putti die wapens in brand steken, schilderij rechts van de ingang naar
de burgemeesterskamer, olieverf op doek, ca. 1690.

1890 gulden aan Ferreris vermeld voor ‘...het stofferen van de Burgemeesters-,
schepenen-, en raden- en vroetschapscamer met stucken schilderien...’. Die 1890
gulden was niet het laatste bedrag dat aan de schilder werd betaald. Hij is in het
stadhuis namelijk na 1690 nog bezig geweest, voornamelijk in de burgerzaal. Volgens
zijn biograaf Houbraken was hij zelfs nog niet klaar in Enkhuizen, toen hij in 1693
plotseling overleed.22.

Burgerzaal
Net als het oude stadhuis van Amsterdam, heeft ook Enkhuizen een burgerzaal, met
dit verschil dat hier de vertrekken rondom er direct op uitkomen, zonder bemiddeling
van een galerij (afb. 8).23. Via een onaanzienlijke trap wordt de voorname en lichte
burgerzaal bereikt. In deze zaal ontmoetten leden van het stadsbestuur en (belangrijke)
burgers elkaar bij feestelijke en ambtelijke ontvangsten.
Hier bevinden zich van Ferreris acht kleinere schilderijen op doek, die in de wanden
zijn ingelaten, en één monumentaal werk boven de ingang naar de
burgemeesterskamer (afb. 9).
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Het grote schilderij, dat is opgenomen binnen het lijstwerk van de ingangsdeuren
naar de burgemeesterskamer, gaat over de triomf van de vrede over de oorlog (afb.
10). Binnen een Romeins aandoende architectuur zit de Vrede op een troon, terwijl
zij zelfbewust het geweld in de vorm van een hoop wapens onder haar voet geklemd
houdt.24. Op de voorgrond houdt de godin Venus de oorlogsgod Mars in haar
liefdesgordel verstrikt, terwijl putti met de wapens van Mars spelen.25. Het verhaal
van de liefde tussen Venus en Mars werd al in de oudheid door Ovidius beschreven
en vervolgens door Lucretius aangehaald bij zijn actuele smeekbede om vrede.26. Op
het schilderij wordt, op de achtergrond, nog een figuur in bedwang gehouden, nu
niet met een liefdesgordel maar met ketens van de rede. Het is de wilde Razernij,
een metgezel van Mars.27. Hij wordt bedwongen door de Standvastigheid, die een
stevige zuil bij zich draagt.28. Dat vrede ook voorspoed tot gevolg heeft, is kenbaar
gemaakt door een putto met een overvloedshoorn, die nog net te zien is achter een
walmend vredesaltaar.
Tenslotte wordt de Vrede bekroond door zwevende putti met olijftakken en een
palmtak, hier tekens van vrede en overwinning.29.
Op deze wand zijn nog vier grisailles symmetrisch aangebracht. Op de onderste
twee worden wapens van de vijand en de eigen partij (het wapenschild van Enkhuizen
is te zien) door putti opgestapeld en in brand gestoken (afb. 11 en 12).30. De twee
boven tonen gekruiste roedenbundels en olijftakken. De stevig samengebonden
bundels staan voor eendracht en macht.31.
Op de noord- en zuidwand zijn, hoog boven de ingangen naar vier vertrekken,
vier decoratieve

13 Burgerzaal, Dirck Ferreris, vaas met putti en een bok, schilderij ter hoogte van de weeskamer,
olieverf op doek, ca. 1690.
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14 Burgemeesterskamer, overzicht van de kamer.

voorstellingen van bloemenslingers en vazen in nissen ingelaten. Op de romp van
de (wijn)vazen staan op hun beurt weer voorstellingen, die met water en wijn van
doen hebben (watermonsters, de zeenimf Amphitrite, Bacchus en putti uit zijn gevolg
die met een bok spelen). Vanuit de zaal zijn ze moeilijk te zien en daarom van minder
belang dan het stuk over de vrede (afb. 13).
Enkhuizen had een tijd vol oorlogen achter zich. Had de stad nog economisch
voordeel kunnen halen uit de glorieuze opstand tegen Spanje, met de meer recente
Engelse oorlogen hadden de visserij en scheepvaart enorme klappen gekregen. Geen
wonder dus dat de burgemeesters toen verlangden naar een lange en stabiele periode
van vrede, waarin de vroegere voorspoed hersteld zou kunnen worden.

Burgemeesterskamer
In de burgemeesterskamer zetelden vier burgemeesters, die verantwoordelijk waren
voor het dagelijks, algemeen bestuur van de stad (afb. 14). Van hen werd trouw,
waakzaamheid en kracht geëist. Deze deugden worden in het beeldhouwwerk van
de lunet boven de toegang tot hun kamer gesymboliseerd door respectievelijk een
hond die zijn voorpoten op een gezegeld document legt, een haan met een slang, en
een leeuw met een knots
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15 Burgerzaal, trouw met waakzaamheid en kracht, lunet boven de ingang naar de
burgemeesterskamer, beschilderd hout, ca. 1688.

onder zijn poten (afb. 15).32. De twee gekruiste lictorenbundels in de lunet, in de
zeventiende eeuw ook wel ‘Borgemeesters Roeden’ genoemd, staan hier voor
heerschappij en recht.33.
Uit een brief van de burgemeesters aan Vennekool van 26 januari 1688 blijkt dat
het de bedoeling was dat dit beeldhouwwerk zou worden uitgevoerd in ‘de witste,
fijnste en beste hartsteen’.34. De lunet moest duidelijk lijken op het type lunet met
beeldhouwwerk dat voorkomt in de galerijen van het stadhuis in Amsterdam. Verder
werden de leeuw en de haan ontleend aan beelden in de steekkappen van de
vroedschapskamer van dit stadhuis (afb. 16). Dat de opdrachtgevers uiteindelijk
genoegen namen met een uitvoering in hout had waarschijnlijk een financiële oorzaak.
Uit dezelfde brief valt op te maken hoe gedetailleerd de burgemeesters zich
bezighielden met de ontwerpen. In het eerste ontwerp voor de lunet bijvoorbeeld
lagen onder de poten van de leeuw zeven pijlen, hetgeen hen wat al te ‘verre gesocht’
voorkwam. Ze verzochten Vennekool daarom de pijlen, die mogelijk naar de zeven
provinciën van de Republiek moesten verwijzen, weg te laten en met een ander
voorstel voor de opvulling van deze plaats te komen.35.
Voor de kamer zelf vervaardigde Ferreris een ronde plafondschildering op doek met
zes decoratieve hoek- en zijstukjes daar omheen. Alsof het dak van het stadhuis
ontbrak, keken de burgemeesters op naar een goudgele hemel met donkere wolken,
waarop verschillende inspirerende figuren zweefden (afb. 17).
Het draait hier om de man met het op antieke manier omgeslagen, rode kleed
(Ferreris gebruikte graag een vermiljoen rood) aan de ene kant, die de geestkracht
voorstelt en de in een groen-blauwe mantel gehulde vrouw aan de andere kant, die
de liefde of caritas verbeeldt. Zij zijn gelijkwaardig, als twee schalen van een
weegschaal, waarvan het scharnier wordt gevormd door een centrale putto met de
kentekens van de stad (een wapenschild en een stedekroon). Caritas, die de liefde
tot God en de naasten vertegenwoordigt, heeft behalve een brandend hart ook drie
putti bij zich, waarvan zij er één de borst geeft.36. Een andere putto houdt een boeketje
bloemen vast, waarin vooral een zonnebloem

Jaarboek Monumentenzorg 1992

16 Stadhuis (paleis) van Amsterdam, leeuw met fasces en gezegeld document, stucwerk in een van
de steekkappen van de vroedschapskamer, ca. 1655.

opvalt. Net zoals deze bloem voortdurend de loop van de zon volgt, zo moet de mens
zijn liefde richten tot God: dat was de vergelijking die erachter school.37. De
Geestkracht, met bruine gekrulde haren en baard, kan hoogmoedige gedachten te lijf
gaan met zijn speer.38. Met zijn arm steunt hij op een gebroken zuil, verwijzend naar
de bijbelse Samson die met zijn laatste krachtsinspanning het huis van zijn vijanden
laat instorten.39. Naast zich, in de schaduw, heeft de figuur een leeuw, een dier dat
altijd om zijn dapperheid werd geprezen. De Geestkracht wijst naar het onderste
gedeelte van de voorstelling, waar een paar putti een roedenbundel aandragen, die
we al kennen als teken van eendracht. De eendracht wordt hier bovendien nog
benadrukt door de ineengeslagen handen die in grisaille op twee hoekstukken zijn
voorgesteld (de andere hoekstukken tonen twee maal het wapen van Enkhuizen, de
zijstukken laten palmtakken en olijftakken zien) (afb. 18 en 19).
Bovenaan gaat het er anders aan toe. Traditioneel
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17 Burgemeesterskamer, Dirck Ferreris, allegorie van de liefde en geestkracht, plafondschildering,
olieverf op doek, ca. 1689.

18 Burgemeesterskamer, Dirck Ferreris, de eendracht, hoekstuk van het plafond, olieverf op hout,
ca. 1689.

19 Burgemeesterskamer, Dirck Ferreris, wapen van Enkhuizen, hoekstuk van het plafond, olieverf
op hout, ca. 1689.
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werden in dit soort voorstellingen vaak niet alleen deugden aangeprezen, maar ook
slechte eigenschappen verdreven of vertrapt. In dit geval is dat de afschrikwekkende
Nijd (zij heeft griezelige slangeharen en een monsterstaart), die door de blanke
Overwinning wordt weggejaagd.40. Achter de Overwinning zweeft een putto met een
opengeslagen boek op zijn hoofd. Het boek moet worden begrepen als eerbetoon
voor verdienstelijk gedrag.41. De burgemeesters stelden zich dus tot taak de eendracht
te bewaren binnen de stad door ferm en liefdevol leiding te geven, waarvoor zij alle
eer zouden ontvangen.
Romeijn de Hooghe (Amsterdam 1645-Haarlem 1708) ontving in 1707 van de zittende
burgemeesters Buyskes, Mossel, Moeskoker en Duyvensz de opdracht de wanden
van het vertrek te decoreren met historieschilderingen.42. De Hooghe, die we vooral
kennen vanwege zijn omvangrijk grafisch oeuvre, speelde een belangrijke rol als
ontwerper van propagandistisch beeldmateriaal voor koningstadhouder Willem III.
Voor zijn decoratieve ontwerpen ontleende hij figuren aan de antieke Romeinse
geschiedenis en mythologie; deze combineerde hij met zinnebeelden tot allegorieën,
die een diepere zin gaven aan eigentijdse gebeurtenissen.43.
Voor de vier wanden van de Burgemeesterskamer ontwierp De Hooghe een
decoratieprogramma dat de macht en het goede bewind van de burgemeesters
weerspiegelde. Hij liet zich hierbij inspireren door de geschiedenis van de
stadsrepubliek Rome. Zo stelde hij de burgemeesters op een lijn met Romeinse
consuls. Een dergelijke parallel werd al eerder getrokken in de decoratie van het
stadhuis te Amsterdam.44.
Omdat de oorspronkelijke, geannoteerde ontwerptekeningen en de
behangselschilderingen bewaard zijn gebleven, kunnen ontwerp en uitvoering met
elkaar worden vergeleken (zie voor de geannoteerde ontwerptekeningen de
appendix).45. De annotatie bestaat uit een verklarende tekst die onder de tekeningen
is aangebracht en een later toegevoegd commentaar in hetzelfde handschrift. Van de
commentaren werd tot nog toe aangenomen dat deze niet meer dan herhalingen van
de onderschriften waren, met hier en daar een aanvulling.46.
Daarnaast beschikken we over de correspondentie en de rekeningen, waardoor we
ons een vrij compleet beeld kunnen vormen van de gang van zaken rond deze
opdracht.
Ofschoon het ontwerp in grote lijnen instemming verwierf van de burgemeesters,
leverden zij op een aantal punten kritiek. Dit blijkt uit een brief van 29 mei 1707
waarin de burgemeesters refereren aan een eerder gevoerd overleg met de kunstenaar.47.
Tijdens dit overleg is een aantal wijzigingen in het ontwerp aangebracht. Deze
kunnen worden achterhaald door de ontwerptekeningen te vergelijken met de
schilderingen. Bij nadere tekstvergelijking blijkt bovendien dat de verschillen tussen
ontwerp en uitvoering overeenkomen met die tussen de onderschriften en de
commentaren.
De illusionistische schilderingen bedekken de vier wanden van de kamer vanaf de
lambrizering tot aan het plafond. De ruimtelijke illusie wordt versterkt
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20 Burgemeesterskamer (westwand), Romeijn de Hooghe, allegorie op de vrijheid en het wijze bestuur,
olieverf op doek, 1707.

doordat ze zonder versierend lijstwerk zijn aangebracht op de muren en doordat de
drie toegangen tot de kamer zijn weggevallen in de lambrizering en het behangsel.
Aan de westzijde zijn, tussen de vensters op de muurdammen, twee meer dan
levensgrote figuren in grisaille geschilderd tegen een achtergrond van gebladerte.
Zij stellen wijs bestuur en vrijheid voor (afb. 20).48. Boven de Vrijheid zijn de
wapenschilden van de voorzittende burgemeester Buyskes en burgemeester Moeskoker
aangebracht en boven Wijs Bestuur de wapenschilden van de burgemeesters Mossel
en Duyvensz. De compositie van de grisailles wijkt af van de ontwerptekeningen.
Kennelijk was De Hooghe tijdens de ontwerpfase onvoldoende geïnformeerd over
de architectonische situatie, zodat hij naderhand de compositie moest aanpassen aan
de geleding van de vensterwand.
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21 Burgemeesterskamer (oostwand), Romeijn de Hooghe, de bevoegdheden van de burgemeesters,
olieverf op doek, 1707.

Op de oostwand tegenover de vensters worden de bevoegdheden van de
burgemeesters uitgebeeld met betrekking tot het algemeen bestuur, de rechtspraak,
de godsdienst, de krijg en openbare werken (afb. 21). Romeijn de Hooghe heeft ze
in verhalende scènes weergegeven. Evenals bij de Romeinse staat berustte het
stadsbestuur van Enkhuizen bij een klein en select aantal personen.
Links zien we de vier burgemeesters in vergadering bijeen met op de achtergrond
de leden van de vroedschap. Kerkelijke aangelegenheden, het beheer over de
belastinggelden en het goedkeuren van doodvonnissen vallen hier onder hun
verantwoordelijkheid. De voorzittende burgemeester is herkenbaar aan de scepter.
Als passende achtergrond voor deze handelingen heeft de kunstenaar een Romeins
poortgebouw gecreëerd, bekroond met de stedemaagd van Enkhuizen. Rechts op de
voorgrond wordt het burgerrecht verleend en toezicht gehouden op bouwkundige en
krijgskundige zaken. Op de achtergrond zien we de verdedigingswerken en de
bedrijvigheid in de haven.
In de ontwerptekening zijn alle figuren als Romeinse burgers gekleed en in een
klassiek aandoende omgeving geplaatst, terwijl in de schildering ook meer eigentijdse
elementen zijn verwerkt. Romeijn de Hooghe vermeldt dat de burgemeesters een
purperen tabbaard (opperkleed) over het hoofd dragen. In de schildering zijn deze
kennelijk door verkleuring blauw geworden.
Ten opzichte van de tekening is in de schildering door het toevoegen van figuren
zoals burgers, krijgers en bouwkundigen de compositie van de ruimte veranderd.
Dezelfde figuren vinden we toegevoegd in het commentaar.
Opmerkelijk voor de iconografie van Enkhuizen is de decoratie van het
poortgebouw, dat De Hooghe ‘de poort van het Capitool of Raadhuys’ noemt. In het
onderschrift van de ontwerptekening vermeldt hij dat de attributen van Mercurius
en Neptunus in de medaillons van het poortgebouw verwijzen naar het koopmanschap
te land en naar de scheepvaart en visserij. In de schildering zijn deze echter verruild
voor symbolen als kapen (=schansen), zeetonnen, paalkisten en een brandaris. Ze
worden in het commentaar toegelicht: ‘Men siet in die geevelpraal twee witte
marmoren half gronden, op de welke de bakens en kapen hare uytwerkingen en vrucht
bewijsen, de scheepen, uijt- en invallende, dienende tot gewisse weghwyzers’.
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Op de zuidwand, tegenover de schoorsteen, zien we hoe de waardigheid van het
burgemeestersambt geïllustreerd wordt door een voorbeeld uit de Romeinse
geschiedenis dat in de zeventiende eeuw bijzonder populair was (afb. 22). De consul
van Rome, Quintus Fabius Maximus, ontvangt zijn vader in zijn kampement niet ver
van Rome. De
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22 Burgemeesterskamer (zuidwand), Romeijn de Hooghe, consul Quintus Fabius Maximus ontvangt
zijn vader, olieverf op doek, 1707.

vader stijgt onmiddellijk af voor zijn zoon, maar hij doet dit pas nadat hij hiertoe
bevolen is. Volgens Romeyn de Hooghe wilde de vader er op deze manier achter
komen, of zijn zoon de regel kende dat deze als consul zèlfs het respect van zijn
eigen vader kon afdwingen.49. De Hooghe heeft zich hier waarschijnlijk geïnspireerd
op het schoorsteenstuk van Jan Lievens in de burgermeesterskamer van Amsterdam
met dezelfde geschiedenis.50.
Aan de noordwand van de kamer bevinden de schilderingen zich ter weerszijden van
de schoorsteen.
Links worden de burgemeesters door loting gekozen onder toezicht van de
hoofdschout (afb. 23). De laatste, gehuld in een tabbaard, heeft plaats genomen op
een ivoren zetel en presenteert de kom met lotingbriefjes. Op de voorgrond bij de
twee lijfjonkers liggen het zwaard van justitie en de piek, die verwijzen naar zijn
jurisdictie.
Rechts van de schoorsteen aanvaarden de burgemeesters het ambt dat volgens het
ceremonieel in het openbaar moest gebeuren (afb. 24). De nieuwgekozen
burgemeesters zijn herkenbaar aan het witte verkiezingskleed met daaroverheen de
(verkleurde) purperen tabbaard ten teken van de installatie. Een burgemeester heeft
de ceremoniële hamer in ontvangst genomen. Het was namelijk gebruikelijk om bij
aanvang van de ambtstermijn een spijker in de tempel van Minerva te slaan; hieronder
werd de naam van de nieuwe burgemeester geschreven. De zittende burgemeester,
herkenbaar aan het hemelsblauwe met sterren gesierde kleed, wijst hen de zetels.
Ook hier blijkt weer dat het onderschrift overeenkomt met de ontwerptekening en
het commentaar met de geschilderde voorstelling.
Hoewel de wandschildering in het stadhuis is gesigneerd met ‘ROMANUS DE
HOOGHE J.U.D. CIV. ETCAN (Romeijn de Hooghe Juris Utriusque Doctor Civilis
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et Canonicus) zijn de schilderingen op grond van de matige kwaliteit toegeschreven
aan assistenten en leerlingen.51. Bovendien ging Theunisz
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23 Burgemeesterskamer (noordwand links van de schoorsteen), Romeijn de Hooghe, het kiezen van
de burgemeesters, olieverf op doek, 1707.

in zijn dissertatie over het stadhuis ervan uit dat Romeijn de Hooghe, van wie hij
aannam dat hij op 6 oktober 1708 was gestorven, de schilderingen zelf niet meer had
kunnen realiseren.52.
Na bestudering van nieuwe archiefgegevens behoeft deze eenzijdige visie op het
auteurschap van de schilderingen toch enige nuancering. Het Missiveboek 1700-1718
verschaft over de uitvoering enkele interessante bijzonderheden. In de al eerder
genoemde brief van 29 mei 1707 - de ontwerptekeningen zijn dan al uitvoerig
besproken met de burgemeesters - wordt Romeijn de Hooghe officieel met de
uitvoering van de schilderingen belast. Hem wordt verzocht het werk ‘ten alder nauste
[zo goedkoop mogelijk] te besteden’. Dat het schilderwerk inderdaad werd uitbesteed
valt af te leiden uit de eerste betaling van 417 gulden en 18 stuivers aan De Hooghe
op 15 september 1707. Dit bedrag had
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24 Burgemeesterskamer (noordwand rechts van de schoorsteen), Romeijn de Hooghe, de aanvaarding
van het burgemeestersambt, olieverf op doek, 1707.

de kunstenaar voorgeschoten ‘voor doek en arbeyts loone’.53. Op 26 oktober 1707 is
aan Romeijn de Hooghe het bericht gezonden dat Publieke Werken de houten ramen
voor bespanning van de Burgemeesterkamer op 5 november gereed heeft.54. In
hetzelfde jaar nog zijn de behangselschilderingen van Haarlem naar Enkhuizen
vervoerd door Ysbrant Gerritsz aan wie op 31 december vier gulden voor de vracht
is betaald.55. In het kasboek van 1708 komt nog een tweetal betalingen in verband
met de opdracht aan De Hooghe voor, namelijk op 5 januari 145 gulden en 15 stuivers
en op 11 februari 300 gulden ‘...voor een recognitie wegens gemaekte schilderijen...’.56.
We kunnen concluderen dat Romeijn de Hooghe, als inventor van de decoratie,
ook verantwoordelijk was voor de uitvoering, inclusief de wijzigingen in de
geschilderde versie ten opzichte van de ontwerp-
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tekeningen. Hij is de contractspartij waaraan wordt betaald. Men kan natuurlijk de
vraag stellen in hoeverre Romeijn de Hooghe als schilder zelf nog bij de uitvoering
betrokken is geweest. Omdat tot dusver geen gedocumenteerd eigenhandig
schilderwerk van hem bekend is waarmee we de behangsels zouden kunnen
vergelijken, is die vraag moeilijk te beantwoorden. Wie de geschilderde decoratie
van het stadhuis vergelijkt met de ontwerptekeningen zal het niet ontgaan hoe los
De Hooghe de figuren met de pen heeft geschetst op een gewassen ondergrond en
hoe raak de volumes van de gebouwen zijn getroffen. In de schilderingen ontbreekt
die losse opzet en de helderheid in de compositie van de ruimte. Maar dit is natuurlijk
geen bewijs dat niet ook De Hooghe zelf het penseel hier en daar kan hebben
gehanteerd.
Wij zijn geneigd het auteurschap van dit soort schilderingen vooral te
vereenzelvigen met de eigenhandigheid van de uitvoering. Blijkt een schilderij geen
eigenhandig werk, dan verliest het al gauw onze aandacht en interesse. De tijdgenoot
moet dit bepaald anders hebben ervaren. Voor hem waren de schilderingen in de
burgemeesterskamer van Romeijn de Hooghe, omdat voor hem de inventie zeker zo
zwaar, zo niet zwaarder woog dan de eigenhandigheid van de uitvoering. Vandaar
dat de doorgaans goed geïnformeerde Houbraken ook schrijft: ‘Onder zyne
voornaamste penceelwerken in olyverf wordt getelt de beschilderde zaal der
Borgermeesteren op het Raathuis te Enkhuizen’. We moeten ons overigens afvragen
of we veel gemist hebben aan De Hooghe als schilder als dezelfde Houbraken schrijft
dat ‘zyn penceelhandeling zoo zeer niet, als wel zyne geestige vindingen en ryke
Ordinantien, te pryzen zijn.57.

Schoorsteenstuk
Zoals in zoveel stadhuizen in deze tijd treffen we in het oorspronkelijke programma
ook in Enkhuizen een portret van stadhouder-koning Willem III aan.
Dit portret moet al aanwezig zijn geweest toen Romeijn de Hooghe zijn ontwerpen
voor de behangselschilderingen vervaardigde. Hij maakt er in zijn tekst bij de
ontwerpen tenminste gewag van. ‘De plaats boven de schoorsteen is voortreffelijk
gecierd met een welgelijkende conterfeytsel van den laatstgeweesen stadhouder en
capiteyn en admiraalgeneraal, den koning van Groot-Brittannien, en prince van
Orangien en Nassau etc. etc. etc., hoogloflijkster gedachtenis. Men siet den vorst in
't harnas, met de kroon der rijken, door hem verlost, van den hemel hem toegeschikt,
als: een vader des vaderlands, en demper der dwingelandij. Rondom dit overblijfsel
van die groote prins sijn de wapenen geplaast van die Ed. groot-achtbare heeren
burgermeesteren, welke de sorgen voor die cieraadjen draegen en de behaaglijke
platfonds aen de solder deden schilderen door de loflijke hand van hare borger
Ferreris’.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit portret tijdens de Franse tijd op
last van de overheid is verwijderd. In 1795 werd immers door de nieuwe regering
verordend dat ‘alles wat naar Oranje sweemt’ moest worden weggehaald, en in 1798
beval de municipaliteit dat alle tekenen die nog binnenshuis herinnerden aan het
‘Oranje-schrikbewind’ moesten worden vernietigd of onzichtbaar opgehangen. De
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lege plaats werd opgevuld met een allegorisch schilderij van de getalenteerde
Rubensleerling, Theodorus van Thulden, die in 1606 in 's-Hertogenbosch werd
gedoopt en in 1669 in dezelfde stad werd begraven (afb. 25). Het schilderij dat in de
hoogte enigszins moest worden ingekort, moet op een Amsterdams veiling in 1801,
of kort daarna, door de stad zijn verworven, weliswaar als een Ferdinand Bol.58.
Van Thulden heeft op zijn schilderij in één figuur een combinatie gemaakt van
twee personificaties; een traditionele voorstelling van de caritas en een personificatie
van de felicitas publica, ofwel algemene gelukzaligheid. De putti symboliseren de
naastenliefde, terwijl het brandende hart in de hand van de vrouw de liefde tot God
uitdrukt. Het rood, geel en wit van haar kleding verwijzen naar de theologische
deugden, liefde, hoop en geloof. De pelikaan die haar jongen voedt met eigen bloed,
rechtsonder in het schilderij, beeldt eveneens de naastenliefde uit.59. De krans met
bloemen waarmee zij wordt gekroond, de slangenstaf van Mercurius en de
overvloedshoorn zijn de attributen van Algemene Gelukzaligheid, waarmee de caritas
hier is verbonden. De caduceus staat voor vrede, wijsheid en deugd, de vruchten in
de hoorn verbeelden de vruchten van de arbeid, zonder welke het onmogelijk is de
staat van algemene gelukzaligheid te bereiken, en de bloemen zijn een teken van de
vrolijkheid die gepaard gaat met deze staat van geluk.60. De vrouw vertrapt een masker,
symbool van leugen en bedrog.61.
Het schilderij sluit naadloos aan bij de plafondschildering van Ferreris. Uit de
aankoop van juist deze voorstelling blijkt dat men ook in het begin van de negentiende
eeuw nog alle begrip had voor dit soort allegorische thematiek.

Vroedschapskamer
In de vroedschapskamer vergaderde de vroedschap of raad, een college van
aanzienlijke burgers, dat de burgemeesters adviseerde bij belangrijke beslissingen
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25 Burgemeesterskamer, Theodorus van Thulden, allegorie van de liefde en de gelukzaligheid,
schoorsteenstuk, olieverf op doek, ca. 1655.

en toezicht hield op belastingen uit scheepvaart en visserij.62. Door Ferreris op doek
geschilderd zijn hier een schoorsteenstuk en drie plafondstukken, omringd door
kleine decoratieve grisailles.63. Op het schoorsteenstuk is een raadslid in klassiek
gewaad voorgesteld, die een boek vasthoudt met het opschrift: ‘Salus publica’ (het
algemeen welzijn) (afb. 26).64. Hij moet het welzijn bewaken met wijsheid,
vertegenwoordigd door de geharnaste godin Minerva, en met geheimhouding over
wat in de raad besproken is, aangegeven door een vrouw die een zwijggebaar maakt.65.
Het plafond bevat een grote schildering met aan weerszijden een kleinere. Op het
doek aan de oostzijde dalen putti vanuit een woest bewogen wolkenhemel af, terwijl
zij een ‘paalkist’ vasthouden (afb. 27). Nadat Enkhuizen als één van de eerste steden
bij de opstand tegen Spanje de zijde van de prins had gekozen, kreeg zij in 1573 als
beloning het paalkistrecht.66.
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26 Vroedschapskamer, Dirck Ferreris, het algemeen welzijn, schoorsteenstuk, olieverf op doek, ca.
1689.

27 Vroedschapskamer, Dirck Ferreris, de verheerlijking van het paalkistrecht, plafondstuk (oost),
olieverf op doek, ca. 1689.

28 Vroedschapskamer, Dirck Ferreris, de verheerlijking van de visvangst, plafondstuk (west), olieverf
op doek, ca. 1689.
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29 Vroedschapskamer, Dirck Ferreris, allegorie op het bestuur van Enkhuizen, centrale
plafondschildering, olieverf op doek, ca. 1689.
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Dit was het recht betaling te ontvangen van passerende schepen, in ruil waarvoor de
Zuiderzee moest worden voorzien van houten bakens gevuld met zand of stenen: de
paalkisten.
Op het doek aan de andere zijde wordt op dezelfde manier de visvangst verheerlijkt
(afb. 28). Putti houden visnetten, pakken stro en een overvloedshoorn gevuld met
haringen vast. De haringvangst was, naast het paalkistrecht, zeer belangrijk voor
Enkhuizen als inkomstenbron. Nadat de stad al vanaf 1488 het recht had markt te
houden van Zuiderzeeharing, kreeg zij in 1573 ook het stapelrecht van alle gezouten
vis die binnen Texel of het Vlie inkwam.67. De vis moest enige tijd in de stad worden
opgeslagen (in pakken stro) en ter verkoop aangeboden voor ze verder mocht worden
vervoerd.
Op de centrale plafondschildering zijn weer allerlei figuren te zien, die zitten op of
zweven boven een wolkenpartij en een duistere boog (waarschijnlijk bedoeld als
voortzetting van de werkelijke architectuur beneden) (afb. 29). In het midden, iets
hoger dan de anderen, zit het Enkhuizer Bestuur: een vrouw met stedekroon,
wapenschild en weegschaal.68. Aan haar voeten, de blik peinzend naar haar opgeslagen,
zit een figuur uit de klassieke mythologie: Hercules, die slechts gekleed is in een
leeuwehuid en een enorme knots op een vuurspuwende draak geplant houdt. Het lijkt
lichamelijke krachtpatserij, maar hij moet toch in de eerste plaats als personificatie
van geestkracht worden opgevat, die het hartstochtelijke kwaad (de vurige draak)
met zijn redelijkheid overwint.69.
Naast het Bestuur zit de Eendracht in hoogst eigen persoon, in dit geval met een
bundel pijlen. Zij wordt omarmd door de Rede, die een gesel in haar hand houdt (we
komen haar ook tegen in de schepenkamer).70.

30 Pietro da Cortona, plafondschildering in de Sala di Giove van het Palazzo Pitti te Florence, fresco,
1642 (detail).

In de schaduw van deze twee zit de Wijsheid, nu niet alleen in Minerva's wapenrusting
zoals op het schoorsteenstuk, maar ook met allerlei nieuwe attributen, die haar
betekenis verder uitbreiden. De helm geeft overigens aan dat wijsheid iemand
weerbaar maakt.71. Verder heeft zij een zeef, waarmee het koren en het kaf, het goed
en kwaad, worden gescheiden. Een spiegel verwijst naar zelfkennis en een slang naar
voorzichtigheid.
Een passer en een zandloper tenslotte verwijzen naar het meten, het vooruitzien
van iemand die wijs is.72.
Hoog boven hen komt de Overwinning aanvliegen. De slang in haar hand, die in
zijn eigen staart bijt, is een teken van eeuwigheid. Samen met de palmtak brengt zij
eeuwige roem.73. Naast haar zweven putti met een banderol, waarop staat geschreven:

Jaarboek Monumentenzorg 1992

‘Provide et unanimiter’ (voorziet ook eendrachtig). Helemaal onderaan is nog een
tekst te lezen, in een opengeslagen boek, vastgehouden door een putto die ons
veelbetekenend aankijkt. Daar staat:
‘Superat sapientia vim’ (de wijsheid overwint het geweld). De spreuken pakken
de eigenschappen bij elkaar van de figuren, waarmee het Bestuur zich laat omringen.
Met het Bestuur zullen vooral de burgemeesters, schout en schepenen zijn bedoeld.
De andere voorgestelde figuren moeten het belang van de vroedschap als adviserend
college benadrukken. Voordat een besluit genomen werd, dat mogelijk onrust onder
de burgerij kon verwekken, werd de vroedschap geraadpleegd, als schakel tussen de
burgerij en het bestuur.74. Op het plafond wordt dus aan de drie belangrijke functies
van de vroedschap herinnerd: toezicht op de belastingen uit de scheepvaart, op die
uit de visserij, en advies aan het uitvoerend bestuur bij belangrijke beslissingen.
Nog iets over Ferreris' schilderstijl. Bij twee door Ferreris hier geschilderde figuren,
blijkt dat hij duidelijk figuren op plafonds in Florence en Rome van de barokschilder
Pietro da Cortona als voorbeeld heeft genomen. Er is veel overeenkomst tussen het
uiterlijk, de houding en betekenis van Ferreris' personificatie van de geestkracht en
de figuur van Ferdinand de' Medici met de knots van Hercules, door da Cortona in
1642 als fresco geschilderd op het plafond van de Sala di Giove in het Palazzo Pitti
in Florence (afb. 30). Verder ontleende Ferreris de houding van de Overwinning (in
spiegelbeeld) aan de Minerva door Da Cortona voorgesteld in een fresco over de
goddelijke voorzienigheid op het plafond van de Gran Salone in het Palazzo Barberini
te Rome (1631-1639). De uitbundige, Italiaans aandoende sfeer, die we vooral in
Ferreris' plafondstukken tegenkomen, is bij andere
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31 Schepenkamer, Dirck Ferreris, Justitia, schoorsteenstuk, olieverf op doek, ca. 1689.

schilderijen van hem, met name het grote schilderij over de vrede in de burgerzaal,
nauwelijks meer aanwezig. Daar is een wat meer ingetogen klassicisme zichtbaar,
dat aan het eind van de zeventiende eeuw, onder invloed van de Frans geörienteerde
schilder-theoreticus Gerard de Lairesse, de heersende smaak langzaam maar zeker
ging bepalen. In Enkhuizen heeft Ferre ris dus van twee verschillende stijlen gebruik
gemaakt.

Schepenkamer
In de schepenkamer werd recht gesproken door de schout en zeven schepenen.75.
Voor deze kamer maakte Ferreris naast een schoorsteenstuk een plafondschildering
met zeven hoek- en zijstukken eromheen, allemaal op doek.
Het schoorsteenstuk toont Vrouwe Justitia, die in klassiek gewaad op een podium
zetelt met haar zwaard en weegschaal (afb. 31).76. Naast haar houdt een putto de
bijbelse wetstafelen op.77. En aan haar voeten liggen boeken, waarvan er één ligt
opengeslagen op de titelpagina met de tekst ‘Corpus Iuris Civilis’: het opgetekende
Romeins recht.78. De rechters moesten zich bij de rechtsvinding door beide bronnen
laten leiden. Verder zijn twee putti (waarvan de voorste wel erg mollig is uitgevallen)
druk in de weer met het strijken van een munt over een zogenoemde ‘toetssteen’.
Daarmee kon een munt op zijn zuiverheidsgehalte worden onderzocht. Met een
vergelijkbare nauwkeurigheid moesten ook de rechters waarheid van bedrog kunnen
onderscheiden.79.
De waarheid speelt ook een belangrijke rol op de grote plafondschildering (afb. 32).
Dit is de meest dynamische voorstelling van Ferreris in het stadhuis: de figuren zijn
allemaal in beweging voorgesteld. Een vrouw in het centrum wordt ontdaan van haar
enige witte kleed door een oude man met een zeis: de Waarheid wordt door de Tijd
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onthuld.80. Dat vroeger de voorstelling wel werd betiteld als ‘strijd tussen licht en
donker’ is begrijpelijk als we alleen kijken naar het stralende licht bij de Waarheid
en de woeste, donkere wolken om haar heen.81. De stralende zon bij haar rechterhand
betekent hier echter dat zij alle dingen in een helder licht laat zien, zoals ze ook
werkelijk zijn. Het opengeslagen boek in haar andere hand verwijst naar de opvatting
dat je door veel lezen achter de waarheid kunt komen. En de wereldbol, waarop ze
staat, moet
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32 Schepenkamer, Dirck Ferreris, allegorie van de waarheid, plafondschildering, olieverf op doek,
ca. 1689.

eraan herinneren dat de waarheid boven alle wereldse zaken gaat. Bovenaan komen
drie putti aanvliegen met een lauwerkrans om de Waarheid te eren.82.
Het onthullen van de Waarheid door de Tijd was een bekend motief en al vaak
door kunstenaars uitgebeeld.83. Hier is het vooral voor de rechtspraak van betekenis
en Ferreris heeft er nog een paar kwade gedrochten aan toegevoegd die tegelijk
moeten worden verjaagd: het Bedrog en de Tweedracht. Ze worden verjaagd door
de Rede, een prachtige figuur die wild zwaait met een breidel en een takkenbos. Die
attributen verwijzen naar het intomen van slechte eigenschappen.84. Het Bedrog is
een vrouw met een deels gesluierd hoofd. Haar bovenlijf met aantrekkelijke borsten
is ontbloot, terwijl haar onderlijf uitloopt in een monsterstaart. In beide handen houdt
ze een masker.85. De Tweedracht is een lelijke, oude vrouw met een blaasbalg, waar
een putto een toorts bij houdt. Door gebeurtenissen vals op te blazen kan de twist
worden aangewakkerd. De papierrol in haar andere hand, waarop staat geschreven:
‘Procuratien, Citatien, Reconvention, Examinatien’, verwijst naar de twistende
partijen die zichzelf benadelen door eindeloos tegen de ander te procederen.86. De
Schepenen wilden er
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33 Schepenkamer, Dirck Ferreris, symbolen van de rechtspraak, zijstuk in het plafond (zuid), olieverf
op hout, ca. 1689.

34 Kamer van kleine gerechtszaken, Johan van Neck, allegorie op de rechtspraak, schoorsteenstuk,
olieverf op doek, gesigneerd, 1692.

in hun kamer de hun voorgeleide personen aan herinneren dat niet alleen de waarheid
uiteindelijk altijd aan het licht zou komen, maar ook dat zij als rechterlijke macht
actief het bedrog konden ontmaskeren en twistende partijen op basis van verstandige
overwegingen konden scheiden. De hoek- en zijstukken, groter dan bij de andere
plafonds, bestaan voornamelijk uit decoratieve, gefantaseerde voorstellingen van
putti, monsters, maskers, planten, bloemen, schelpen en kwabmotieven. Eén
rechthoekig zijstuk heeft wel speciaal op de functie van de kamer betrekking. In
grisaille zijn afgebeeld: een zwaard, een weegschaal, wetstafelen, een spiegel en een
slang, een palmtak en een
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olijftak (afb. 33). Behalve om bekende gerechtigheidssymbolen gaat het dus ook om
verwijzingen naar voorzichtigheid (spiegel en slang), wijsheid (de van Minerva
afkomstige olijftak) en beloning (de palmtak).87. Waarschijnlijk markeerde deze kleine
voorstelling de plek van de kamer waar de schepenen zaten. Als hun blik even
afdwaalde naar boven, werden ze eraan herinnerd dat ze niet alleen streng, maar ook
wijs en voorzichtig moesten zijn.

Kamer van de kleine gerechtszaken
De historie- en portretschilder Johan van Neck (ca. 1635-1714) is volgens Arnold
Houbraken, die hem goed gekend heeft, in Amsterdam bij Jacob Adriaensz Backer
in de leer geweest. Van Neck was een vriend van Dirck Ferreris die een deel van zijn
tekeningen aan hem heeft nagelaten.88. Van Necks naam komt als kunstenaar en als
belastingpachter (contrarolleur) in de stadsrekeningen van Enkhuizen voor.89. Hij had
voor de Enkhuizer elite reeds enige portretopdrachten uitgevoerd, toen hij in 1690
belast werd met de opdracht om drie schoorsteenstukken voor het nieuwe stadhuis
te schilderen.90. Per vroedschapsresolutie van 17 april 1690 wordt hem door de stad
Enkhuizen met terugwerkende kracht tot 8 oktober 1689 toegestaan minder belasting
af te dragen in verband met de schoorsteendecoraties voor de weeskamer, thesaurie
en de kamer van de kleine gerechtszaken.91. Hij voltooide de opdracht binnen twee
jaar. In verband met gemaakte onkosten die hij had voorgeschoten, ontving hij op
19 april 1692 de som van 32 gulden.92. Van Neck schilderde aanvankelijk in de trant
van zijn leermeester Backer, maar naderhand ontwikkelde hij een klassicistische stijl.
In vergelijking met Ferreris' Triomf van de vrede zijn Van Necks schoorsteenstukken
tekenachtiger en koeler van palet.
Op het schoorsteenstuk van het vertrek waar de bank van kleine zaken zetelde zien
we de Gerechtigheid zitten, hand in hand met de Trouw. Beide deugden worden
gekroond, de eerste met een lauwerkrans, de ander met een krans van bloemen (afb.
34).93. De Gerechtigheid is herkenbaar aan haar traditionele weegschaal. Haar gouden
kleed duidt op de hoogheid en voortreffelijkheid van de rechtspraak.94. Zij vertrapt
het masker van bedrog.95. De roede staat voor de macht van de rechter over de
misdadiger, de slang die zich om de roede heeft geslingerd voor de voorzichtigheid
die van een rechter wordt geëist naar de spreuk ‘Wees voorzichtig als de slangen’.
Dat een rechter ervaren, omzichtig, vroom en op zijn hoede moet zijn, wordt verbeeld
door de boeken.96.
Boven de Trouw zweeft een putto die een gouden ring aan haar vinger schuift. De
ring en de hond aan haar voeten zijn haar attributen.97. Haar witte kleed staat voor
haar zuivere gemoed.98. De elkaar omarmende putti spiegelen de harmonie tussen de
Gerechtigheid en de Trouw. Reeds bij Horatius wordt de onbevlekte trouw de zuster
van de gerechtigheid genoemd.99. De vriendschapsband tussen de beide deugden
illustreert dat men trouw aan de beginselen van de wet recht moest spreken.100.
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Thesaurie
In de kamer van de thesaurie werden de geldmiddelen van de stad beheerd (afb.
35).101. Om het wijs financieel beleid van de stad te illustreren beeldde Johan van
Neck op het schoorsteenstuk Mercurius af, de beschermer van de handel, wiens hand
rust op de schouder van de Spaarzaamheid. Zij houdt een passer en een stokbeurs
vol geldstukken vast. De passer drukt maat en orde uit in de zin dat een passer met
haar bewegende been de omtrek van haar cirkel niet overschrijdt. Zo mag ook de
spaarzaamheid nimmer het eerlijke en redelijke overschrijden. De beurs geeft aan
dat het geld bewaard moet worden om het eerst als het nodig is uit te geven.102. Op
de achtergrond is het rondeel, de Drommedaris, te zien dat ooit deel uitmaakte van
de stadsverdedigingswerken aan de zeezijde. Van Neck schilderde het rondeel met
de verhoogde muren, die in 1657 een spitse overkapping hadden gekregen. De bakens
op de voorgrond verwijzen naar de inkomsten uit het paalkistrecht die direct in de
schatkist vloeiden die hier naast haar staat. De tonnen en visnetten verwijzen naar
de haringvisserij waaraan de havenstad Enkhuizen in het begin van de zeventiende
eeuw haar economische bloei had te danken.

Weeskamer
Het begrip weeskamer kent twee betekenissen. Het duidt zowel het college van
weesmeesters aan, als het vertrek waar dit college vergaderde en waar de bescheiden
en goederen van de wezen werden bewaard. Het college van weesmeesters beheerde
de goederen van de wezen en hield toezicht op de voogden. Het sprak ook recht, zij
het alleen in weesrechtzaken en stelde de voogden aan. De weesmeesters werden
aangesteld door de burgemeesters en gewoonlijk gekozen uit hen die al eerder
schepen, vroedschap of burgemeester waren geweest. Het ambt van weesmeester
vinden we nauwkeurig omschreven in de nog overgeleverde ordonnanties op de
weeskamer, waaronder die van Enkhuizen uit 1616. Ze vormen een sleutel bij het
interpreteren van het vrij ontoegankelijke decoratieprogramma
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35 Kamer van de thesaurie, Johan van Neck, allegorie op de handel en de spaarzaamheid,
schoorsteenstuk, olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1692.

van de Enkhuizer weeskamer, met name de allegorische voorstellingen op de
wandtapijten van Alexander Baert. Volgens deze ordonnanties moesten de
weesmeesters na hun verkiezing een eed afleggen. Daarin worden de kerntaken van
het weesmeesterambt verwoord. In Enkhuizen luidde deze eed:
Dat sweer ick Wees-meester te wesen hier ter Stede, ende dien-volgende
neerstelycken te versorghen, dat de Persoonen ende Goederen van de
Wees-kinderen, ende andere ter Wees-kamere vertichtet [overgedragen]
zynde, wel ende ghetrouwlycken gheregeert, bewaert, ende
gheadministreert moghen werden, ende my voorts te reguleren nade
Ordonnantie van de voorsz. Wees-kamer de selve voor te staen, ende te
onderhouden, ende by andere mede te doen onderhouden, alles na myn
beste wetenschap ende uytterste vermogen: ‘Soo waerlyck moet my Godt
Almachtigh helpen.’103.
Het schoorsteenstuk stelt de personificatie van de barmhartigheid voor (afb. 36). Zij
is gelauwerd en in een groen met wit afgezet kleed gehuld. Zij zetelt onder een
baldakijn op een trapvormig bordes, vanwaar zij met open armen weeskinderen en
een weduwe ontvangt die om haar hulp vragen. De kloek met kuikens en haar poezelig
voorkomen zijn symbolisch voor haar naastenliefde, evenals de elkaar omarmende
putti op het wandreliëf achter haar. Dit laatste motief zagen we eerder op het
schoorsteenstuk in de kamer van de kleine gerechtszaken en op het schoorsteenstuk
van Van Thulden.104.
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36 Weeskamer, Johan van Neck, Allegorie op de barmhartigheid jegens de wezen, schoorsteenstuk,
olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd 1692.

De voorstelling van de barmhartigheid gaat deels terug op de iconografie van de
caritas, die zowel de liefde tot God als die tot de naasten inhoudt en door Ferreris
werd geschilderd in de burgemeesterskamer. De kloek met haar kuikens was een
bekend bijbels motief. Als zinnebeeld van liefde treffen we het aan in het
Schilder-boeck van Karel van Mander: ‘De henne met haer kieckens onder haer
vleughelen bewijst liefde’.105.
Het moederdier figureert ook op een caritas-voorstelling van Crispijn de Passe in
combinatie met een ander exempel van naastenliefde, de pelikaan die zijn jongen
voedt met eigen bloed (afb. 38).106. Het schoorsteenstuk moest de weesmeesters
aansporen tot barmhartigheid jegens de weeskinderen en weduwen, die onder hun
protectie stonden.
Het duurde toen nog bijna twintig jaar voor de rest van de ruimte werd gedecoreerd.
Op 19 januari 1710 krijgen de residerende weesmeesters, Maarten van Rossum,
Reinier Puyt, Frederik de Wit, Willem Poen Oude wagen en Lucas Westwoude
toestemming van de vroedschap om hun vertrek te laten behangen op voorwaarde
dat dit niet ten laste van de stad geschiedt.107. Niet lang na dit tijdstip moeten zij de
vermaarde tapijtwever Alexander Baert (?-1719) de opdracht voor vier wandtapijten
hebben gegeven.
Baert was afkomstig uit Oudenaerde en vestigde zich in 1697 in Amsterdam waar
hij toestemming kreeg een tapijtweverij te stichten. Naast dit bedrijf bezat hij nog
een bloeiende tapijtweverij in Gouda. Behalve voor Enkhuizen weefde Baert ook
wandtapijten voor de stadhuizen van Maastricht en Leeuwarden.108. Baert leverde
nog in 1710 de tapijten voor de Enkhuizer weeskamer af, getuige zijn rekening van
1696 gulden en 35 stuivers die betaald werd op
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37 Weeskamer (zuidwand), Alexander Baert, allegorie van de naastenliefde en voogdijschap met de
wapens van de weesmeesters, wandtapijt, 1710.

38 Crispijn de Passe, Caritas, gravure, ca. 1590-1600. Foto: Rijksprentenkabinet, Amsterdam.
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11 december 1710.109. De tapijten bedekken de gehele zuid-, oost- en noordwand van
de kamer vanaf de lambrizering tot aan de zoldering en worden gescheiden door de
raampartijen. Het zijn landschapsverdures waarin allegorische voorstellingen zijn
ingeweven. De landschappen zijn verdeeld in drie zones. Op de voorgrond zien we
groot gebladerte, meteen gevolgd door boomgroepen en architectonische elementen,
zoals een portico, een gebeeldhouwde fontein en tuinbeelden op sokkels. Op de
achtergrond wisselen berggezichten af met waterpartijen.
Zonder geschreven programma in de hand blijft het interpreteren van allegorieën
een hachelijke zaak. Zeker indien de bedenkers afwijken van de
standaard-personificaties uit de Iconologia van Cesare Ripa. Gewoonlijk werden
deze personificaties
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nogal getrouw overgenomen. Maar vooral in het geval van de wandtapijten lijkt het
erop dat de ontwerper gebruik heeft gemaakt van de vrijheid die Ripa een kunstenaar
toestond, zij het binnen bepaalde grenzen, zijn eigen allegorieën te creëren door
nieuwe combinaties te vormen uit bestaande personificaties. De methode die ook nu
weer bij het interpreteren wordt gevolgd is dat getracht wordt een koppeling tot stand
te brengen tussen de taakstelling van de weesmeesters en de afgebeelde personificaties.
Daarbij is de taakstelling bij de keuze van bepaalde personificaties uit de Iconologia
richtinggevend, maar omgekeerd kunnen de attributen en hoedanigheden van de
afgebeelde personificaties in de richting van bepaalde aspecten van het
weesmeesterambt wijzen.

Zuidwand (afb. 37 en 39)
Rechts aan tafel zit een personificatie van de naastenliefde die in een wat gewijzigde
vorm een herhaling vormt van die op het schoorsteenstuk van Jan van Neck. Ze is
deels ontleend aan Ripa's beeld van de naastenliefde, een personificatie waarmee de
weesmeesters, die hun wapenschilden hoog in de lucht lieten aanbrengen, zich graag
identificeerden. Ze is voornaam gekleed en naast haar staat een pelikaan die getuigt
van haar liefde voor haar jongen door ze te voeden met eigen bloed.110. Zij ontfermt
zich over de twee wezen en de weduwe aan haar linkerzijde. Deze deugd komt lof
en eer toe, gesymboliseerd door de trompet en de lauwerkrans die worden aangedragen
door de putto die boven haar vliegt.111. Aan de overzijde van de tafel zit Voogdijschap.
Ze telt geld uit in een doek die voor haar wordt opgehouden door de staande vrouw
achter de tafel. Voogdijschap is herkenbaar aan haar rode gewaad dat de kracht van
de liefde uitdrukt en dat volgens Ripa daarom goed past bij degenen die zorg dragen
over de weesjes.112. Voor haar ligt het ‘schultboek’, om aan te geven dat een voogd
gehouden is om rechtvaardig met de goederen van de wezen om te gaan en daar
rekening van bij te houden. Ripa geeft haar bovendien nog een haan mee als symbool
van de waakzaamheid, een eigenschap die bij dit ambt geboden is. Dit dier werd op
deze plaats echter verruild voor een hond, die refereert aan de getrouwheid die de
weesmeesters hadden gezworen jegens de hen overgedragen goederen van de wezen.113.
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39 Weeskamer (zuidwand), Alexander Baert, allegorie van de naastenliefde en voogdijschap, wandtapijt
(detail), 1710.
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40 Weeskamer (oostwand), Alexander Baert, allegorie van de waakzaamheid, wandtapijt, 1710.

Oostwand (afb. 40)
De waakzaamheid werd uiteindelijk wel afgebeeld, en zelfs in twee figuren: een man
met een leeuw, die volgens de overlevering met open ogen zou slapen, en een vrouw
die naast een kraanvogel staat. Beide dieren symboliseren vanouds de
waakzaamheid.114.

Noordwand over de oostzijde (afb. 41)
Uit de eed in de ordonnantie blijkt dat ook naarstigheid een belangrijke deugd was
die de weesmeesters aan de dag moesten leggen. In de Utrechtse Ordonnantie op de
weeskamer staat het er zo: ‘Die weesmeesters ontvangen hebbende die penningen
van de voorsz. rekeningen, sullen by advys van de tuteurs neerstigheyd ende diligentie
doen om die selve penningen wel ende sekerlijck te beleggen tot behoef van den
weeskinderen’.115. Het is deze deugd die hier allegorisch is verbeeld. Bij Ripa heeft
de Naarstigheid of Vlijtigheid als attribuut een zwerm vlijtige bijen.116. In plaats van
bijen, die al gauw wegvallen in een wandtapijt, koos Baert voor een vrouw die met
haar rechterarm op een honingraat rust. Ze wijst met haar andere hand naar een wees.
Het doel van de naarstigheid is volgens Ripa het verkrijgen van rijkdom. Daarom
plaatste hij op het hoofd van zijn personificatie van de naarstigheid een beeldje van
Pluto, de God der rijkdom. Baert
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41 Weeskamer (noordwand over de oostzijde), Alexander Baert, allegorie van de naarstigheid,
wandtapijt, 1710.

herschiep dit attribuut in een gouden bokaal, die hij als gangbaar symbool van de
rijkdom afbeeldde in de rechterhand van de andere vrouw, die zich naar het weesje
wendt. Een dergelijke bokaal treffen we bijvoorbeeld aan als attribuut van Divitia
(Rijkdom) op een prent van Heinrich Aldegrever (afb. 42). Het feit dat de laatste
figuur als enige van alle hier afgebeelde vrouwen blote benen heeft zou erop kunnen
wijzen dat, zoals Ripa zegt, de Naarstigheid, ‘wesende bloots beens... niets
onderscheyt, ten zy alleen, wanneerse eygentlijck het profijtlijxt omhelst, noch zy
stijght ten laetsten niet om hoogh om veel eedeler dingen, en daerom dus bloot en
naeckt zijnde, soo steltse haer voet op der aerde’.117.

42 Heinrich Aldegrever, Divitia, gravure, 1549. Foto: Rijksprentenkabinet, Amsterdam.
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43 Weeskamer (noordwand over de westzijde), Alexander Baert, allegorie van de rijkdom, wandtapijt,
1710.

Noordwand over de westzijde (afb. 43)
Deze scène stelt een allegorie op de rijkdom voor. Heel toepasselijk, omdat de
weesmeesters tenslotte rijkdom moesten nastreven ten behoeve van de wezen, door
hun geld en goederen zo goed mogelijk te beleggen. Ook nu weer putte Baert uit
Ripa, volgens wie deze personificatie moet worden voorgesteld door een rijk geklede
vrouw die op een gouden zetel zit, waaromheen veel zilveren en gouden vaten staan,
kisten met edelstenen en zakken met geld. In haar rechterhand moet zij een
keizerskroon houden en in haar linker een scepter, terwijl naast haar een schaap moet
liggen.118. In de uitbeelding van Baert ontbreekt alleen de scepter, terwijl het schaap
bij hem op een bankje ligt waarvoor een vrouw knielt die op het punt staat het beest
te scheren. Het is duidelijk waarom de kunstenaar van Ripa is afgeweken. De
knielende vrouw is weliswaar als drager van een der attributen van de Rijkdom slechts
een verlengstuk van deze personificatie, maar door een tweede figuur toe te voegen
ontstaat een dialoog die de voorstelling een grotere levendigheid verleent. Deze wordt
nog versterkt door het weglaten van de scepter waardoor de Rijkdom vrij is haar
linkerhand naar haar tegenspeelster uit te strekken. Zo wordt een verhalende scène
gesuggereerd, die de kunstenaar moet hebben geprefereerd boven het afbeelden van
een enkele, statische personificatie. Hetzelfde procédé paste hij ook in de andere drie
scènes toe.

Slotbeschouwing
In de decoratie van de Nederlandse stadhuizen voltrekt zich een duidelijke
ontwikkeling. Gedurende de gehele zestiende eeuw en de eerste helft van de
zeventiende eeuw waren het voornamelijk historiestukken die de magistraten een
ethisch en esthetisch steuntje in de rug moesten geven. Veel later dan in de ons
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omringende landen breekt de allegorie in de Republiek pas echt door rond het midden
van de zeventiende eeuw. De verschijning van de Nederlandse bewerking van de
Iconologia in 1644 heeft hier zeker toe bijgedragen. Het Amsterdamse stadhuis,
waarin beide genres evenredig zijn vertegenwoordigd, markeert de overgang van
historiestuk naar allegorie. Naarmate de eeuw verstrijkt verdringt de allegorie
gaandeweg het historiestuk, dat in de achttiende eeuw rustig een zeldzaamheid kan
worden genoemd binnen de Nederlandse stadhuisdecoratie. Het is veelbetekenend
dat tussen al het allegorisch geweld het stadhuis van Enkhuizen nog slechts één echt
historiestuk telt.119. Zoals gezegd stond voor de bouw van dit stadhuis het Amsterdamse
in menig opzicht model. Maar op dit punt weken de Enkhuizer bestuurders, die zo
nauw bij de decoratie van hun stadhuis waren betrokken, af van het ‘achtste
wereldwonder’ door bewust te kiezen voor de laatste trend. Hetzelfde geldt voor de
modieuze gevel die in de zogenaamde strakke stijl werd opgetrokken en in
tegenstelling tot het Amsterdamse stadhuis de klassieke orde mist.120.
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Appendix
In deze appendix zijn Romeijn de Hooghes ontwerptekeningen met de verklarende
onderschriften en commentaren voor zijn schilderingen in de burgemeesterskamer
opgenomen. Op iedere tekening volgt eerst het onderschrift en vervolgens het
commentaar. Voor de leesbaarheid is afgeweken van de volgorde zoals die bij het
binden van het manuscript werd aangebracht. Voor de transcriptie van de teksten
werd gebruik gemaakt van de uitgave van Theunisz pp. 70-83, zij het dat omwille
van een goed begrip van de tekst ook van zijn ordening werd afgeweken.
[afb. 44. Romeijn de Hooghe, stedemaagd met het wapen van Enkhuizen,
pen en penseel in bruin, 1707].
De eerste schetsen van Borgermeesterenkamer sijn:
N. Van de waardigheeden, bedieningen en oppermeesterschappen der oude Roomse
1. Borgermeesteren in de stad.
N. De hoogaensienlijke en ontsachelijke ampten in de vergaderingen voor 't
2. gemeyne best, voor den staat en te veld.
N. Het vrij verkiezen der Borgermeesteren, door de keurvorsten uyt de rotten der
3. borgerij.
N. Het aentreden van het burgermeesterampt, met de plechtelijkheeden daerbij
4. gewoon.
[afb. 45. Romeijn de Hooghe, wapenschilden van de burgemeesters
Moeskoker en Buyskens, ontwerptekening voor de wapens op de westwand
van de burgemeesterskamer, pen en penseel in bruin, 1707.]
[commentaar]
Hierboven, op de hoogh-opgewasse, groene hagen, waerin het beeld der Vrijheyd
staat, siet men tot gedachtenis en dank aen de edele groot-achtbare heeren, mijne
heeren de regeerende burgermeesteren, en eerstelijk ter rechterhand na het midden,
dat van de voorsittende heer burgermeester Buyskens, en ter rechterhand uan hetselve
dat van de derde regeerende burgermeester, den heer en meester Moeskoker, als
schermschilden voor de Vrijheyd daer verbeeld.
[afb. 46. Romeijn de Hooghe, wapenschilden van de burgemeesters Mossel
en Duyvensz, pen en penseel in bruin, 1707.]
[commentaar]
Boven aen het wys bestier, in dit beeld vertoond, siet men in de groene hagen hangen
de twee wapenschilden van den Ed. Gr. Achtbare heeren, myne heeren de
burgermeesteren Mossel, tweede burgermeester en van den heer en meester Duyuensz,
vierde borgermeester
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44 Romeijn de Hooghe, stedemaagd met het wapen van Enkhuizen, pen en penseel in bruin, 1707.
Foto: Rijksprentenkabinet, Amsterdam.

45 Romeijn de Hooghe, wapenschilden van de burgemeesters Moeskoker en Buyskens, pen en penseel
in bruin, 1707. Foto: Rijksprentenkabinet, Amsterdam.
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46 Romeijn de Hooghe, wapenschilden van de burgemeesters Mossel en Duyvensz, pen en penseel
in bruin, 1707. Foto: Rijksprentenkabinet, Amsterdam.
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47 Romeijn de Hooghe, allegorie op de vrijheid, ontwerptekening voor de westwand over de zuidelijke
helft van de burgemeesterskamer, pen en penseel in bruin, 1707. Foto: Rijksprentenkabinet, Amsterdam.
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48 Romeijn de Hooghe, allegorie op het wijze bestuur, ontwerptekening voor de westwand over de
noordelijke helft van de burgemeesterskamer, pen en penseel in bruin, 1707. Foto: Rijksprentenkabinet,
Amsterdam.

[afb. 47. Romeijn de Hooghe, allegorie op de vrijheid, ontwerptekening
voor de westwand over de zuidelijke helft van de burgemeesterskamer,
pen en penseel in bruin, 1707.]
[onderschrift]
De aeloude en streng verdeedigde vrijheid.
Die preutse en fiere Amazone is gecierd met de leeuwenhuid, die se Spanjen afgehaald
heeft. Haer schild draagt de muts van Vrijheyd, met de dolken van Brutus en Cassius.
Sij is luchtig en eenvoudig gekleed, en meer met schelpen als ysere platen gedekt,
om de geringe doch heidachtige beginselen der patriotten tegen de dwinglandij te
vertoonen. Haer piek dragende de saamverknochte pylen der Vereenigde Staten,
welke sij set op de knods des dwingelands, vertreedende en verbrijselende de kruijssen
van den Paus en bisschoppen, om het altaar der ware godsdienst in deser plaatsen te
stellen en beschermen.
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Onder staat:
Sij beschermd de oude rechten, en wetten, en vecht voor de haardsteeden
en altaren.
Aen een festoen van bloemen hangen de borgoense kruyssen, thiende penning,
leelyvanen, en de standaerden van Tiberius, Vitellius, en Vespasianus, met de jokken
der slaverny van Olennius, die sy verbrooken en gesloopt heeft, gelijk die van de
hertog van Alba, wiens wreede pogingen tegen Hollands vrijheyd dit gemeene best
kloekhertig, ja boven haer vermogen heeft tegengegaan; en alsoo de ware beginselen
der opluykende vrijheyd, die se tot haer wapenschild heeft gedragen, en so gestaafd,
dat se ongeschonden leeft aen lijf en ziel.
[afb. 48. Romeijn de Hooghe, allegorie op het wijze bestuur,
ontwerptekening voor de westwand over de noordelijke helft van de
burgemeesterskamer, pen en penseel in bruin, 1707.]
[onderschrift]
Het wijze stads- en staatsbestier.
Op het hoofd van dese besadigde wysheyd siet men een helm, omdat sonder oorlog
weynig heeft gestaan, met eykenkroon, omdat se die standvastiglijk uytvoerde; een
sphinx, om de onseekerheyd der gevallen, door hare brave bestiering te boven
gekomen, sit op den helm. Een granaatappel van eendragt hangt aen een diamante
keten om haer hals. Sij is in een purpere tabbaerd onderscheyden, dragende een
scepter met godlijk oog daerop, als haer wasdom de Almogende toeschrijvende, en
een voorsichtigheytsspiegel in de andere hand; steunende op een wetboek en
besorgende 't gemeen welvaren, gelijk sij den adder van alle boosheyd vertreed, en
de koopmanschap in een wereldbol, leggende in een zeeschelp verbeeld, bevorderd,
waaronder staat:
Sij draagt sorg, dat het gemeen best geen schaderen lijd.
Aen een festoen van bloemen hangen: het uytstrekken van 't gebied, met de hand op
de staf; het bestier, door een stier; de koopmanschap en welspreekentheyd, door
Mercurius' staf vertoond; met het wetboek, Pallas' schild, 't swaerd en schaal der
gerechtigheyd en de haringtonnen en -netten in overvloed; 't geen sij bevorderd bij
haer door hare noeste borgerij, behalven so veele andere zeetochten, door hare helden
in alle gewesten gedaan. Maer 't baken- en tonnenrecht is er ook niet minder bij te
sien, dat sij gestreng en rechtvaerdig beschermt en handhaaft.
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49 Romeijn de Hooghe, de bevoegdheden van de burgemeesters, ontwerptekening voor de oostwand
van de burgemeesterskamer, pen en penseel in bruin, 1707. Foto: Rijksprentenkabinet, Amsterdam.

[afb. 49. Romeijn de Hooghe, de bevoegdheden van de burgemeesters,
ontwerptekening voor de oostwand van de burgemeesterskamer, pen en
penseel in bruin, 1707.]
[onderschrift]
De ontsachelijke uytvoeringen, en uytsteekende rang en macht van de
burgermeesterlijke ampten.
Aan dees zijde sitten de Burgermeesteren in hare praal en waarde, op yvoore seetel
in tyrisch purper, met de tabbaerden op hare hoofden. Men siet er een, den secretaris,
die de zeegelen bij hem heeft leggen, het vonnis ter dood over twee misdadige borgers
voorseggen en uytspreeken. De doodschuldige man en vrouw leggen ontkleed en
geboeyd voor hem. De andere toont opstaande de voorsittende stem van den Raad,
welke achter hem eenigsins te sien is. Met sijn uytgestrekte hand gebied hij, dat de
stemmen: voor, aen de eene, en de stemmen: tegen, aen de andere zijde sullen gaan.
De derde bewaerd de sibillijnse boeken en hoort de vertoogen van den Hoogpriester,
en de Abdisse der Vestalen, om te doen sien, dat ook de richting der saken van de
godsdienst onder hare oppermacht waren gesteld, en hare ontsachelijke schicking
onderworpen. Voor de Hoogachtbare Burgermeesteren siet men ook de schatkist van
't gemeene best, waervan sij haere sleutelen alleen hadden, welke sij ook selfs in de
uijterste gevaren heylig hielden, en samen opdeeden en slooten.
In het midden siet men een borgermeester, na hare gewoonte bij een neergeplante
piek, in 't openbaer opvorderen, alle de reeckeningen der hooger en lager bedienden.
Men siet deselve met de beurs van den ontfang en uytgiftbeurs op haer sijde,
overgeeven hare reekentafelen, en bordereelen, voor de oogen van 't gantsche Roomse
volk, die onder aen de trappen staen, waer langs de bundelbijldragers van alle de
Burgermeesters geposteerd bleeven, om dienstvaerdig te wesen en bij der hand.
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Aen de andere zijde siet men de borgermeesterlijke macht sitten, door een regeerend
Burgermeester verbeeld. Die siet men op de elpenbeene zeetel in de purpure tabbaerd
den eed afneemen van een jong borger, die ten dienst der stad en 't gemeene best
ingeschreeven wierden. De sorg der wapenschouw en toerustingen ten oorlog, is
door de twee slaven, die allerley geweer, standaerds, en wapens bijeenhalen, vertoond.
Sijn secretaris is den inschrijver van die rollen. Voor de tafel sijn des stads fabrijken
met ontworpe tafereelen der openbare gebouwen. Achter den burgermeester siet men
de wetten, door haer gemaakt en in kopere tafelen gegraveerd, aen de pylaren
ophangen, gelijk men oude, die sij afgekeurd hebben, op de grond siet leggen. Een
poort van het Capitool of Raadhuys vertoont S.P.Q.E.: den Raad en 't Volk van
Enkhuyzen, met de maagd, die fier hare vrijheyd en suyverheyd verdeedigd heeft,
op de geevel prael houdende des stads wapen en de overvloed van 't welvaaren der
burgerij. Mercurius' staf en den geessel van den yver, toont de koopmanschap te
land; de zeeschelp, Neptuyns' vork, en 't stier met de netten, de scheepsvaart en
visscherij; waer aensluyt het onderhoud der zeewerken, vyerboeten, haven-, en
verdere voorsorg met de gaande en komende scheepvaart.
[commentaar]
Die fiere en kuijse Maagd, deels na de oude, deels na de nieuwe trant toegerust,
dreygd wie aen haer getornt
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heeft met haren helm, waerop de veederbossen, tot buyt gemaakt van de
dwingelanden, swadderen. Het wapen van de stad, op een schild gedreeven, verdedigd
sy met piek en lemmer; beschermende geen aenvallende wapenen. Het wapen toont
syn aaloude waarde met de dry ongekaakte haringen, lang voor de vindingh van het
kaken door Beukelsz van Geervliet (die 't kaken eerst werd nagegeeven) overal
berucht wegens hare scheepvaerd en visscherij. De kroonen boven hare haringen
doen sien, hoe verre sij alle anderen met hare buijzen de loef af stack. Sij voerde
langs Duytsland, Polen, Deenmarken, Schotland, Engeland, Vrankrijk en andere
rijken; waerom se van verscheyde koningen met so veele sterren verheerlijkt wierd.
Die onverwonne heldin houd de keetens in haer geweld van de zee tonnen, welker
recht sij onvermoeyd verdeedigd. Op het midden siet men de brallende hoofdletters
S.P.Q.E.: Senatus Populus Que Enkhuzanus: Den Raad en het Volk van Enkhuyzen.
Dese houden streng het recht der kapen en zeetonnen, en het oude voorrecht der
bakens op de stroomen, in de zeegaten, en op de Zuyder Zee. De vyerboet of 't Fanaal,
staat als een brandaris om de leydsman bij duijsterheyd en ontijden te syn van de
spoorloose zeeman. Men siet in die geevelpraal twee witte marmoren halfgronden,
op de welke de bakens en kapen hare uytwerkingen en vrucht bewijsen, de scheepen,
uijt- en invallende, dienende tot gewisse weghwyzers. So leert sy 't wisse pad, tussen
banken, wadden en schorren, van de golven, die uijt de Noordzee door de gaten in
de Zuiderzee vloeien.
Een ander Borgermeester neemt godsdienstig op den eed, bij handtasting van een
jong borger, die ingerold werd in de rotten der nieuwe lichtingh. Men siet in syn
weesen, hoe seer hem die verbindende eed ter herten gaat. De secretaris schrijft in
die vreemden, welke poorters of poorteressen het borgerrecht wonnen, of van de
Borgermeesteren te schenk ontfingen. Een stadsfabrijk doet syne wackere kennis in
watermeeting en -leyding, in hoogte en laagte der gronden, en 't vereyschen tegen
de onweeren sien. En een bouwmeester voegt er bij sijne tafereelen van platte gronden
en opstallen der stadsgebouwen, muyren, tempelen en hoven, alle der regeerende
Borgermeesteren oordeel onderworpen.
Sij brengen daerom de opstel van haer konst en wisse gedachten, in de wiek van
der heeren Borgermeesteren oordeel en goedkeuren. Der wapenhuyzen, krijgstuygen,
rustingen, stormrammen, veldteekens, standaarden en arendstengen met so veele
wapens en harnassen, door grove slaafse Mooren omgehaald, bewijsen de
Burgermeesterlijke sorg voor des stadskrijgsvoorraad, gelijk sij op de overvloed der
leeftocht, bij de uytgestorte hoornen op de voorpuy der eerenpoort beteekende, niet
minder aenmerken om de koorenschuyren vol te houden, en de stad binnen en buyten
vermakelijk te doen syn, en de openbare weegen en toegangen, gelijk hare dijken,
in schoone staat te houden. Men siet aen dese burgermeesterlijke stoel en elders
gestadig de bundelbijldragers, om de weersoordige onverlaten tot de plicht te dwingen
en de uijtsporige te vatten en te straffen. De wetten of onnut door de verandering der
tijden, of in 't vergeetboek geraakt, siet men daer op geele kopere, ingelijste tafelen
gesneeden, so se nieuw gemaakt, vernieuwd of veranderd wierden, aen de pijlaren
ophangen, en op de grond leggen de uytgediende en afgekeurde, welke door de
Borgermeesteren, na stads- en staats vereyscht, op- en afgeset wierden.
De werktuygen, de zeetonnen, bakens en zo voort, siet men op de haven gereed
maken, alwaer de in- en uytgaende scheepen tusschen de selve het spoor houden, en
vallen in de haven, waer des Admiraliteyts scheepsbouw so noest waergenomen
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werd, als die der geoctroyeerde maatschappijen. De ankers der Admiraliteyten pralen
in de stengen, na der ouden voorbeeld; de netten op de haven sijn 't bewijs der groote
visscherij.
[afb. 50. Romeijn de Hooghe, consul Quintus Fabius Maximus ontvangt
zijn vader, ontwerptekening voor de zuidwand van de burgemeesterskamer,
pen en penseel in bruin, 1707.]
[onderschrift]
De heerlijkheyd en 't aensienlijk ontsag voor het burgermeesterampt.
Men heeft hiertoe gekozen, de voorval tussen den burgermeester regeerende, Quintus
Fabius Maximus, welke in den oorlog tegen Hannibal voor 't gemeenebest te Suessula,
met syn leeger lag en ontfing van den Roomsen Raad brieven van sulken
aengeleegentheyd, dat se door Quintus Fabius Maximus, syn vader, aen hem
afgeschickt wierden. Den Burgermeester, syn zoon, staat omringd met alle de hooge
gesaghebbers van syn leeger, hebbende de merkteekenen van hare
standswaardigheeden bij haer, en syn paerd gereed, met de edele pagies, die syn piek,
helm, schild, legerstoel en rijdrok dragen. De Burgermeester self is met een vergulde
lauwerkroon, gelijk de bijsynde hoofdofficiers hare merken van eer dragen, op syn
hoofd, onderscheyden; is voorts in sijn prachtige rusting met de purpure tabbaerd
aenmerkelijk; syn rechterhand houd de staf van yvoor met den arend. De plaats is
verkooren als een portique of voorstoep van het logement, dat hij in Suessula
verkooren heeft. De aendrang van de kijkers is met de bijgeklommen beelden
vertoond.
En syn afgestoocken, en na der Romeynen onwrikbare, en tegen een bijsijnde
vijand versterkte leegers, siet men met de paalwerken, tenten en wachthuysen, achter
in 't verschiet, met de toevoer te water daerbij geordonneerd, om te behaaglijker dit
deel van de voorgrond af te scheyden.
De vader, synde Quintus Fabius Maximus, oud-Burgermeester, is van syn paard
gesteegen op 't roepen van de bundelbijldrager, door bevel van syn soon. Hij is
verbeeld als een uytgediend oud veldheer met syn helm so gecierd, als voor syne
verdiensten paste, dragende echter maar een veldheerlijke rijdrock, doch na de grootse
trant der Romeynen. En na die heerlijkheyd is ook syne overige toestel, borstharnas,
dije- en scheencieraden. Hij heeft gereed om se te overhandigen aen syn soon, de
tafelkens der beveelen van den Raad, en schijnt met syn glimplach en opmerkende
vinger te seggen, dat
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50 Romeijn de Hooghe, consul Quintus Fabius Maximus ontvangt zijn vader, ontwerptekening voor
de zuidwand van de burgemeesterskamer, pen en penseel in bruin, 1707. Foto: Rijksprentenkabinet,
Amsterdam.

hij te paard was door komen rijden na syn soon, om te sien, of syn soon wel wist te
houden de waardigheyd en 't ontsag van syn borgermeesterampt. De bundelbijldrager,
die aen hem het afsitten heeft gelast, siet men op de voorgrond, en de knecht van den
oud-Burgermeester syn paard terug halen; de verdere bundelbijldragers sluijten
aenstonts om het lijf van den oudborgermeester, volgens de scherpe wet en gewoonte.
[commentaar]
Van de schildery tegenover de schoorsteen, van de hoogachtbaerheyd en ontsachelijke
grootheyd van het burgermeesterampt in den staat of te veld, buiten de stad.
Hier siet men de regeerende Burgermeester Quintus Fabius Maximus, leggende als
oppergesaghebber met het leeger van het Rooms gemeenebest tegen Hannibal,
gecampeerd in en om Suessola, een plaats niet verre van Romen. Men siet daer den
Borgermeester op de bordes van 't heerenhuys te Suessola, met een burgermeesterlijke
veldtabbaerd overal gedeckt; sijn hoofdhayren heerlijk vercierd met een goude
laurenkroon om syne zeegepralende overwinningen. Op syn borststuck is van silver
hoog opgedreeven de verbazende kop van Medusa, door welke maer aen te sien, de
tegenstreevers wierden versteent; de slangen voor locken daer rondom kronkelende,
syn van metaal, wiens groen de vergiftige boosheyd naderkomt. De afhangende
scalijen onder syn harnas vertoonen rondom het lyf de heldestucken en den arbeyd
van Hercules. Men siet in 't midden syn proef in de wieg, doodende twee slangen;
de drijkopte Cerberus voor de hellepoort; de veelhoofdige Lerneese slang, en alle
syne verdere overwinningen beslaen de rest, welker gedrochten, of hare koppen uyt
de goude franjen als een spiegelgalon, rondom aftintelen. Syne broosjens toonen op
syne voeten, de opstaande en leggende halve maanen van den edeldom, waervan hy
een waerdig afsetsel was. Syn rechterhand voert den elpenbeenen staf met den adelaer
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van Romen, over de weereld zeegevyerende. Met de linkerhand hout hij de hooge
achting, welke hij aen syn burgermeesterampt schuldig was afwijsende, syn heer
vader. Voor hem sit een leyjonker, met syne aschblonde locken toonende, de gedaante
van een soon te syn van ymand der buytenlandse hulpvorsten; dese bewaard des
Burgermeesters schild en helmet. Op het schild bralt de blixem van Jupijn met goude
schichten en silvere vleugels; de brandende slingerstralen syn van rood koper. Na
desen volgt de soon van den Borgermeester, voorsien (volgens eenige schrijvers)
van een rijke preuve uyt Jupiter Capitolinus' tempelgoederen, waerom de edele
jongeling met de geestelijke banden om syn locken is getooyd, dragende syn heer
vaders piek, en als de jongen adel gewoon is, met een jongen hasewind speelende;
en houd zyn linkerhand op de heylige kooy, waerin de geheyligde hoenders
heromgedragen wierden. Men siet de selve greetig oppicken het godlijck graen en
de gewijde garst, waeruyt den ouden wichelaar wat groots en goeds voorspeld, die
men blootsvoets siet volgen als een barvoeter of beedelmonnik in syne ongeschooren
baard en hayren, maer rijk in de beurs en ontsachelijk in syne ongehaventheyd. Hij
legt de voordeelen, die hij voorspelt, wichelende op syne geweyde hoenders, van
den komende oud-Burgermeester uyt aen de ruyterwacht, die te paard bewaekt de
poort van des Burgermeesters verblijfhof, waerom hij aen een standaard draagt de
silvere draak met het schoonrode veldteeken. Men siet achter dese, en achter den
heer Burger-
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meester de hoofden en gesaghebbers van het leeger; sy syn in hare ampten en hooge
hoedanigheden alle onderscheyden met de helmen, wapens en rustingen, so wel de
romeynse als de hulpbenden, welker vorsten met lang hoofdhayr, princelijk bij de
Gallen onder andere te merken, gelijk de spaanse, Allobrogen en anderen. De
veldheerlijke leegerstoel werd met syn purper dekkleed aen de andere syde van 't
bordes gereed gehouden De nieuwsgierigheid lockt de overige beelden tot die grootse
samenkomst, synde kijckers, vrouwen, meysjens en zo voort. Daer, aen Suessola,
legt het afgesteeken leger der Romeynen, versterkt na hare wijze; de vaandels waeyen
van de tenten, en wachttoorens. Het legerperk is gepalissadeerd rondom den tempel
van Saturnus Hetruscus op de rots bij Suessola.
Van desen tempel afvliet een fonteyn, wiens ruysschende wateren men siet
afvloeyen, en neerstorten tussen de rotsen, vanwaer de selve na de vlackte om de
leegerplaats loopt van den Burgermeester, dienstig aen 't heyr geoordeeld, om de
verversing der mannen en paerden, so wel als om de aenvoer der nooddruftigheeden
in 't leeger, welke veel gemaklijker te water toevoer kan ontfangen als met muyleezels
of wagens, gelijk men daer eek- en olyvaten siet lossen.
De heer vader Quintus Fabius Maximus, oud-Burgermeester, afgereeden van
Romen met brieven van den Raad, siet men met een drakenhelm op syn hoofd; de
vederbos is met swarte en roode pen opgehult, die een hoog swadderende voorkuijf,
en afvliegende staart maken. Den ouden heer is van syn paard afgesteegen; de
bundelbijldragers, welke als verschrickelijke hellebaardiers, op de wincken des
regeerende Burgermeesters passen, stooten met groote rouwheyd de ruyters van het
convoy des oud-Burgermeesters terug, en overhoop; bijzonder de voorste, welke van
de regeerende burgermeester vermaand was. Desen siet men met gekeerde bundelbijl
fel terugstampen de leyruyter van den oud-Borgermeester, gelijk de bevelhebbers
ook vermaand werden halte te houden, welke sy doen, en beveelen hare
onderhebbende ruijters afte wenden. De cornet of arendstengdrager draeijt ook so
den teugel, van een ander der lijfschutten achteruyt gedrongen. Den
oud-Borgermeester is om syne hals gecierd met een ringkraag waerop de Krijgsfaam
vliegt met de laurieren en basuyn der overwinning; syn corcelet of borststuck is van
kopervergulde schelpen, over een malienkolder, deckende de rest van 't blanke harnas.
Syne gezag-veldrok of sagum swaeyt van syne sterke schouderen af, synde blaauw
en purper; syne dyen syn gedekt en syne broosjens of laersen ook met maankens
opgecierd; het merk van adel, als gesegd is. Hij draagt in syn rechte hand de wassche
tafelkens, waer in de ordre en wil van den Raad geschreeven stonden, doende met
de andere hand een teeken van blijde te syn dat syn heer soon, de regeerende
Burgermeester wel wist de hoogachtbaare waardigheyd van syn ampt. Achter den
oud-Burgermeester volgt syn lijfjonker met syn piek en schild.
Men heeft dese voorval te liever uytgekooren tot het vertoog van de hoogste
waardigheyd en grootachtbaerheyd van het ampt der Burgermeesteren, omdat het
tegelijk een vertooning invoerd der opperheerlijke eerampten, 't sij op de vlooten, of
in de leegers, in 't veld of in den staat, wijl het gemeyne best die hooge ampten in
hare gemeyne en bysondere vergaderingen uyt hare stemmende steeden is gewoon
te ontfangen, en meest onder de selve de heeren, welke als Borgermeesters in hare
steeden gekooren syn geweest.
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[afb. 51. Romeijn de Hooghe, het kiezen van de burgemeesters,
ontwerptekening voor de noordwand links van de schoorsteen van de
burgemeesterskamer, pen en penseel in bruin, 1707.]
[onderschrift]
Het verkiesen van hare edele groo[ta]chtbaerheeden mijne heeren de burgermeesteren.
De hooftmanschappen of centuriën siet men op 't veld van Mars bijeengeroepen door
een reedenaer van de rostra, of steeven-peuij. De Keurvorsten, met de bussen eerst
tot minder getal gebracht, ende gebleeven, uyt hare kamers komen met de
naambriefjens der gekeurde opgerold, welke van de hoofdschout op een schoon
papier ontfangen en in een porceleine kop gestort werden, in het bijzijn der afgaande
heeren en haer Ed. Gr. Achtbare secretaris. De voet van haer tafel is van een arend
voor de eedelmoedigheyd, die een slang, voor de quade konstenarijn, met sijn beek
en klaeuwen vernield.
[commentaar]
De schildery ter rechterzijde van de schoorsteen vertoont de keurvorsten en het
verkiezen der burgermeesteren in Romen, eevenals in Enkhuijzen.
Men siet aen een ovale porphyris marmore tafel sitten twee Burgermeesteren, en
een of meerder der Aediles of Kerkmeesters, dewijl de meesten der hoogbeampten,
in 't wit gekleed, na 't burgermeestersampt stonden. Sij merken tesamen op het beslag
der verkiesing en besorgen door hare Secretaris de nette aenteekening der rotten en
hare uytgepikte Keurvorsten. Daer toe sit den hoogaensienlijken heer, des stads
hoofdschout, (want de minder of buytenschout had in de waal geen deel) op een
elpenbeene rechtzeetel of sella curulis eburnea. Hij is met de schitterende tyrische
prpere tabbaerd gedeckt, en heeft achter hem, twee sijner lijfjonkers, waervan den
een draagt het swaard van Justitie op een rood-fluweel kussen, en den ander de piek;
bewijsende bij 't swaerd, sijn oppermacht in rechtsvorderingen, en bij de piek, de
uytbreyding van syne jurisdictie.
Desen ontsachelijken heer houd in syne handen de komme, in dewelke de
Keurvorsten, elk op syn rang, hare keurbriefjens afgeeven. Men siet de sorgvuldigheyd
der selven in die behandeling, so in 't nasien, als in 't overgeeven, maer ook tegelijk,
dat de uytkiesing der rotten van de burgerij, wel na de machtigste en aensienlijkste
heeft gesien; aen de edelmans gewaden en broosjens van den een, en in de ruyme
rocken en tabbaerden van de anderen, of wel aen hare helmen, dat se van verdiensten
in den oorlog waren. De uytgelote medegesellen der overblijvende Keurvorsten siet
men uyt de vertrecken waerin sij saten wechen afgaen. Voor de
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51 Romeijn de Hooghe, het kiezen van de burgemeesters, ontwerptekening voor de noordwand links
van de schoorsteen van de burgemeesterskamer, pen en penseel in bruin, 1707. Foto:
Rijksprentenkabinet, Amsterdam.

welke men siet, een der burgermeesterampt-soeckers, in 't sneewit gekleed, welk se
noch met stijfsel, krijt of plyster te baat quamen.
De markt, of 't veld van Mars, was de bijeenkomst der burgery, die merckt krioelt
van de overvloeyende meenigte, die vergaderd is. Men siet haer bij standaerts van
arenden, handen, blixemen, wolvinnen en diergelijke onderscheyden, gelijk bij ons
door de verwen der vaandelen. De colonels, capiteyns en minder officiers swieren
te paard of te voet door de reyen geleeden; en men siet er oproepen yder op zyn beurt,
gelyk men de Keurvorsten siet yuttrecken na 't Capitool. Op 't midden van de merckt
staat de tempel der Eendracht, op wiens heuvel de wit getabbaerde amptsoekers
geseeten syn, om haer selven aen het volk aen te beveelen, minlyke seden, ja giften
niet nalatende; so verre selfs, dat men onder aen de Steevenpuij van de reedenaers
gehuyrde lof tuijterij hoort uytbrommen, ten voordeele derheeren, waervan sij loon
trocken. Op de Stevenpuij selver staat opgerecht het eerbeeld van den admiraal
Duillius, en ter syden uyt syn daer ingehecht de voorstevens der schepen van Antium,
den Romeynen tot buyt gebleeven en van haer geënterd, met de dreggen en ankers
der vijanden, gelijk de Gelderse aen de wachttooren van de Enkhuyser haven daeraen
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vastgekeetend. Men siet in 't voorportaal de priesters met haer tripudium, op welke
sy offeren; hare wichelaers en ingewandbekijkers nemen acht op 't swerk der wolken,
't vliegen der vogelen en andere voorteekens, na de welke sy den dag ter verkiesing
konden heyligen of afkeuren. Maer opdat niemand de burgerij in het werk der
verkiesingen sou ontrusten, veel min overvallen, so siet men de besetting verdubbeld
op de burg van de Janiculus, gelijk men aen de opgehaelde banderol van verre sien
kan.
Omdat men sulke verkiesen geerne gantsch suijver behandeld sag, was onder de
marmore tafel een voet, verguld en kostelijk, van een arend, het merkbeeld van
eedelmoedigheyd, en 't eygen wapenbeeld van Romen,

52 Romeijn de Hooghe, de aanvaarding van het burgemeestersambt, ontwerptekening voor de
noordwand rechts van de schoorsteen, pen en penseel in bruin, 1707. Foto: Rijksprentenkabinet,
Amsterdam.

welke een slang, het tegenbeeld van boose listen en quade kunstenarijen, met sijn
beek en klaeuwen verdelgt, en so de ronde bol, de weereld, overheerschen komt.
[afb. 52. Romeijn de Hooghe, de aanvaarding van het burgemeestersambt,
ontwerptekening voor de noordwand rechts van de schoorsteen, pen en
penseel in bruin, 1707.]
[onderschrift]
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Het aentreeden van het burgermeestersampt.
Men siet daer een borgermeester in syn purpere tabbaerd, van andere gevolgd,
verschijnen; de trompetten en basuynen klinken achter hem uyt; den hoogpriester
offert hem op de spijker en hamer in een vergulde schotel, om die te slaan in de
tempel van Minerva; om bij die ingeslage spijkers der borgermeesteren de jaren te
reekenen. Men siet syn yvoore zitstoel op de trappen setten met de persiaanse tapijten
onder en een throondeck booven de zeetels; de stier voor Jupiter Capitolinus staat
gereed om door de borgermeesters geofferd te werden.
[commentaar]
De schilderij ter linkerzijde van de schoorsteen, sijnde een vertoog van het aanvaerden
des burger meestersampts door de nieuw verkoorenen.
De nieuw aengestelde Burgemeesteren, komen op het Capitool. Men siet die heeren
noch in de witte rocken, so sij gekleed waren op de verkiezingtijd; maer het nieuwe
burgermeesterlijke purper van hare aengenomen tabbard overdekt de rest van hare
gewaden, onder het geklank
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der trompetten, het geschal der bazuynen, en 't gebrom der legerhoorns, tot welke
men de geringste der borgerij aenstelde. Sij syn gevolgd van hare bloedverwanten,
lievelingen en vrijgemaakte slaven. Men siet haer ook seer deftig, dog niet minder
minlijk van den overgebleeven heer ontfangen, die haer aenwijst de elpenbeene
praalzeetels, en aen een de yvoire adelaersstaf. Den oudborgermeester praalt met de
hemelsblaauwe tabbaard met goud omboord, en flonkerende van de tintelende goude
sterren, die er op syn geborduyrt. Een slaaf is beesig de felpe voettapijt, so kostelijk
af steekende met sijne goude franjen, onder het prachtig verheemelsel te leggen. Men
siet de grooten van Roomen met aendrang haer haasten, om hare plichtplegingen aen
de nieuw verkoorenen af te leggen; de Roomse stadhouder, den Flamen of Bisschop
van Minerva, den Hoogenpriester, en andere gemeentsluyden en opsienders van 't
gemeene best, syn daervan de eersten. Die Flamen Minervalis met syn goude tulband
geeft over aen den borgermeester in een silvere schotel een heyligen hamer met
geweyde spijkers, welke den burgermeester aenneemt, om elk voor syn selven in
Minervaas tempel een spijker in te slaan; bij welke des borgermeesters naam wierd
geschreeven; dienende aen de gescheften en stadsschriften voor een tijdreekenaer,
of almanack, met de gewoonte van hare namen, voor 't sooveelde jaar bij ons, te
gebruyken.
Men siet daer de achterzijde van 't Capitool, 't paleys van Celius, Valerius, en
anderen van adel; nevens de tempel van Minerva, welke van onderen tot boven is
behangen met festoenen van groenten en bloemen; en een alderheerlijkste processie,
rondom dat pleyn, alwaer voor de poort van Minerva de offerplaets gereed is, op
welke de borgermeester den offerdienst selfs waerneemt. Bij hem staen in hare
choorgewaden de hoger en minder priesters, de offeraers, slachter, choorsangers,
reukwerkdragers, en alle, die in sulke plechtigheeden haer beesigheyd op ordren
hadden; de klaroenen, bazuynen, horens, trompetten en tymbalen maken de
voorbereydselen van die burgermeesterlijke offerhande; de jonge witte stier werd
met syne vergulde hoornen en overal flickerende kransen van de keelers,
bloedplengers en -gaerders, al singende van 't altaar gebracht, alwaer de reukwerken
van 't offervijer en de vlammende toortsen de lucht welriekend doen verspreyen. De
rest der groote meenigte volgt plechtig in nette stilte met hare groene palmen en
meytacken, totdat de kreet der choorsangers alles doet weergalmen, en de lucht doet
scheuren; de besettingen op de toorens en burgten beantwoorden dit doorsettend
gesang met het samenklinken van hare beukelaers, rondassen en schilden, het drillen
harer pieken, en 't slingeren van hare vaendels en ontwonde banieren.
[commentaar op het schoorsteenstuk]
De plaats boven de schoorsteen is voortreffelijk gecierd met het welgelijkende
conterfeytsel van den laastgeweesen stadhouder en capiteyn en admiraal-generaal,
den koning van Groot-Brittannien, en prince van Orangien en Nassau etc. etc. etc.,
hoogloflijkster gedachtenis. Men siet den vorst in 't harnas, met de kroon der rijken,
door hem verlost, van den hemel hem toegeschikt, als: een vader des vaderlands, en
demper der dwingelandij. Rondom dit overblijfsel van die groote prins sijn de
wapenen geplaast van die Ed. groot-achtbare heeren burgermeesteren, welke de
sorgen voor die cieraadjen draegen en de behaaglijke platfonds aen de solder deden
schilderen door de loflijke hand van hare borger Farreris.
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Eindnoten:
1. Archiefdienst West-Friese Gemeenten te Hoorn (verder afgekort als AWG), Oud Archief
Enkhuizen (verder afgekort als OAE), 90 (680-682), Ontfangh en uitgaafboeck door Gerrit en
Pieter Buyskes, lopend van 3 februari 1687 tot 15 december 1692. Als belangrijke bron ontdekt
door J. Theunisz, Het stadhuis te Enkhuizen (1686), (diss. Amsterdam 1927), Assen 1927 (verder
geciteerd als: Theunisz) pp. 95-150. Theunisz kende evenwel niet het Ontvangh en uitgaafboek
voor het nieuwe stadhuis 1703-17011, AWG, OAE, 90 (680 b).
Naast Theunisz verscheen nog van P.A.M. Zwart, Het stadhuis van Enkhuizen, Enkhuizen 1983.
Dit werk was bedoeld als representatie-geschenk en werd niet geschreven met wetenschappelijk
oogmerk. Om die reden wordt er in dit artikel niet verder naar verwezen.
2. Na de eerste druk van Ripa's Iconologia volgden nog vele drukken, o.a. in Milaan (1602), Rome
(1603, geïllustreerd) en Padua (1611, 1615, 1618, 1620, 1625, 1630).
Cesare Ripa, Iconologia, of uytbeeldinghen des verstands..., ed. D.P. Pers, Amsterdam 1644
(verder geciteerd als: Ripa). Zie voor Ripa o.a. J. Becker, ‘Introduction’, in C. Ripa, Iconologia
of uytbeeldinghen des verstands, Soest 1971 (reprografische herdruk van de editie Amsterdam
1644). Voor methodologische kwesties met betrekking tot het interpreteren van dit soort
allegorieën zie J.B. Bedaux et al., ‘De ideologie van een stadsregering. Het 18e-eeuwse
allegorische decoratieprogramma van het Goese stadhuis’, Bulletin KNOB 83 (1984), pp.
183-222, met name pp. 197-200 (verder afgekort als Bedaux et al.), en J.B. Bedaux, ‘An
exceptionally learned painter. Mattheus Verheyden's written and painted allegories’, in J.B.
Bedaux, The reality of symbols. Studies in the iconology of Netherlandish art 1400-1800,
's-Gravenhage/Maarssen 1990, pp. 171-283 (verder afgekort als Bedaux).
3. Ph. Bosscher e.a., Het hart van Nederland, steden en dorpen rond de Zuiderzee, Bussum 1973,
pp. 125-129; Theunisz, pp. 5-36. R. Willemsen, Enkhuizen tijdens de Republiek. Een
economisch-historisch onderzoek naar de stad en samenleving van de 16e tot de 19e eeuw,
(Amsterdamse Historische reeks dl.4), Hilversum 1988.
4. Theunisz, pp. 37-48.
5. In 1984 werd door de auteurs van dit artikel (samen met Marco Blokhuis, Hanneke Olyslager
en Dick Verroen, o.l.v. Jan Baptist Bedaux) de tentoonstelling ‘Met het oog op goed bestuur’
gemaakt in het stadhuis van Enkhuizen over hetzelfde onderwerp.
6. Ripa, p. 484 ‘Constanza’; p. 392 ‘Sincerita’, ‘...om dat een oprecht Man, geen quaedaerdige
wille heeft, die in zijn herte verborgen is, maer openbaert een ygelijck zijn hert.’
7. Zie voor deze brief Theunisz, p. 58.
8. De andere buste kon vooralsnog niet worden geïdentificeerd.
9. Het is niet duidelijk welk attribuut, of zeer waarschijnlijk een gedeelte daarvan, de staande
vrouw in haar linkerhand houdt.
10. Ripa, p. 96 ‘Eendracht nae der Ouden uytbeeldinge’; p. 96 ‘Concordia’.
11. Theunisz, p. 59. In het kasboek wordt melding gemaakt van een bedrag van 102 gulden en 14
stuivers.
12. Ripa, p. 432 ‘Giustitia’.
13. Ripa, p. 434 ‘Giudice’.
14. Ripa, p. 433 ‘Giustitia Divina’.
15. Zie voor beloning en straf in deze context Bedaux et al. (noot 2) met name pp. 207-214.
16. De volledige tekst in het boek luidt:
(linkerpagina) ‘Hertoghe willem van beyeren Grave van hollandt, van zeelandt, here van
vrieslandt Ende verbeyder der graefscap van Henengouwen doen cont alle luden...’
(rechterpagina) ‘Dat wi ghegheven hebben ende gheven voer ons ende voer onse nacomelinghen
onsen lieven ende ghetrouwen luden van enchusen ende gommerkerspel omme menighen
trouwen dienst dien zi ons ende onsen voervorderen voertijds gedaen hebben ende ons ende
onsen nacomelinghen noch doen zullen, eene vryhede ende poertrecht alle denghen die binnen
der vryhede voersz. nu ter tijd woenen, jof namaels woenen zullen ende aldaer poerters sijn.
Wilke vryhede wi willen dat een naem hebbe ende voert meer ghenoemt worde enchusen,
streckende noertwaert ende zuutwaert tot in der zee, ende westwaert streckende an den ban van
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17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

boevenkerspel langhes den wech twee hondert roeden breet. Voert soe hebben wi onsen goeden
luden van onsen porte van enchusen voerscreven ende gheven alle alsoedadich recht, privilegien
ende hantvesten als onse goede luden van medemleke van ons ende van onsen voervorderen,
graven te hollandt, beseghelt ende vercreghen hebben tot desen daghe toe. Daer na van desen
tijt voert alle recht te hantiere ende te rechtene binnen onsen porte van enchusen voersz. gheliken
dat men binnen medenleke doet.’ Vanwege plaatsgebrek stopt hier de tekst.
Het volledige citaat waarin deze passage voorkomt luidt: ‘Nunquam ego sanguinem expetivi
tuum; numquam illud extremum, quod potest esse improbis et probis commune, supplicium
legis ac iudice...’ Dit luidt in de Engelse vertaling: ‘Never have I thirsted for your blood; never
have I invoked against you that final execution of law and judgement which may visit the just
and the unjust alike...’ Zie voor deze vertaling N.H. Watts, Cicero. In L. Calpurnium Pisone,
99, (The Loeb Classical Library, Cicero, dl. 14), Cambridge (Massachusetts)/London 1972.
Ripa, p. 433 ‘Iustitia’. Voor de belonende en straffende justitie, alsook voor het Alziend Oog
zie J.B. Bedaux et al. (noot 2) met name pp. 207-214.
Theunisz, p. 58.
A. Houbraken, De Groote Schouburgh der Nederlandsche Konstschilders en Schilderessen,
vol. III, Amsterdam 1721, p. 184 (verder afgekort als Houbraken); C. Kramm, De levens en
werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters
van den vroegsten tot op onzen tijd, dl. 1, Amsterdam 1857, p. 514; H. Walpole, Anecdotes of
Painting in England, ed. Wornum, dl. 2, Londen 1862, p. 449; S.W.A. Drossaers, Th.H. Lunsingh
Scheurleer, Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmee gelijk
te stellen stukken 1567-1795, dl. 1, Den Haag 1974, pp. 621-635; Aernout Hagen, Dirck Ferreris,
een zeventiende eeuws historieschilder, doctoraalscriptie vakgroep kunstgeschiedenis, Vrije
Universiteit, Amsterdam 1984 (verder afgekort als Hagen).
AWG, OAE, 53 (323), brief van Vennekool van 12 mei 1688, en 83: Romein de Hooghe (over
het plafond in de Burgemeesterskamer) in ‘Eerste schetsen’; ook: Ontfangh en uitgaafboek 90
(680-682), ‘Uitgaaf wegens het nieuwe stadtshuys’, 4 april 1690 en 15 december 1692 (voor
Pieter Heromans die schilderdoek voor Ferreris heeft geleverd).
Houbraken (noot 20), dl. 3, p. 184.
Fremantle stelt dat de Amsterdamse Burgerzaal de Basilica te Fano van Vitruvius als voorbeeld
had. Zie K. Fremantle, The Baroque Town Hall of Amsterdam, Utrecht 1959, p. 112 (verder
geciteerd als Fremantle).
Ripa, pp. 568-571 ‘Pace’; p. 446 ‘Beatudine septima’; Theunisz, p. 89, ziet haar als stedemaagd.
Ripa, pp. 271-273 ‘Koets van Venus’, ‘De koets of wagen van Mars’; p. 52 ‘Venusta.
Bevalligheyt’; Carel van Mander, Uutbeeldinge der figueren..., Alkmaar 1604 (verder geciteerd
als: Van Mander, Uutbeeldinge), fol. 126v.; id., Wtleggingh op den Metamorphosis Pub. Ovidij
Nasonis..., Haarlem 1604 (verder geciteerd als: Van Mander, Wtleggingh), fol. 27 en 28 v.
Publius Ovidius Naso, Metamorphoses, iv: 171-189; Titus Lucretius Carus, De Rerum Natura,
i: 29-40.
Ripa, p. 430 ‘Furore. Rasernie, dolligheyt’; de figuur komt voor als koetsier op de triomfkar
van de oorlog: gravure nr. 5 uit de reeks Circulus vicissitudinis rerum humanarum toegeschreven
aan Cornelis Cort naar Maarten van Heemskerck, 1564, Amsterdam Rijksprentenkabinet.
Ripa, p. 484 ‘Costanza. Stantvastigheyt’.
Ripa, p. 116 ‘Honore. Eere’; pp. 402-403 ‘Vittoria gl'antichi. Overwinningh van de Oude’; de
olijftak is een geschenk van Minerva aan de mensen en de olie wordt gebruikt voor kunsten en
wetenschappen, die alleen in vredestijd kunnen bloeien: H.K. Poot, Het groot natuur- en
zedekundigh werelttoneel..., Delft 1726-1750 (verder geciteerd als: Poot), dl. 3, p. 391; Aeneas
houdt als vredesteken omhoog: P. Vergilius Maro, Aeneis, viii: 115-116; Noach ontvangt de
tak, herstel van vrede tussen God en de mens: Genesis, viii: 10-11.
Mogelijk was het idee van Steven Vennekool afkomstig; in de Amsterdamse Burgerzaal zouden
oorspronkelijk ook voorstellingen van trofeeën komen: Jacob Vennekool, Afbeelding van 't
Stadt-Huys van Amsterdam, Amsterdam 1661, plaat H en R.
Ripa, pp. 97-98 ‘Concordia. Eendracht’; een bundel kan minder gemakkelijk worden gebroken,
en: ‘De olijfkrans is een teycken van Vrede, die een werckinge is van d' Eendracht...’.
Ripa, p. 162-163 ‘Fedelta’; p. 588-589 ‘Vigilanza’; p. 260 ‘Virtu del Animo & del Corpo’.
Ripa, p. 135 ‘Giurisdittione. Gebiet, Heerschappye’; p. 179 ‘Clemenza’.
Theunisz, p. 59-60.
Theunisz, pp. 59-60.
Ripa, pp. 292-293 ‘Carita. Liefde’.

Jaarboek Monumentenzorg 1992

37. Op basis van Ovidius' verhaal over Clytië, die door haar onbeantwoorde liefde voor Apollo een
metamorfose ondergaat tot een viool-achtige bloem, konden verschillende interpretaties van
dit motief ontstaan: de aardse liefde tot een beminde, de liefde tot God, de liefde van Maria
voor Christus, een aan zijn vorst toegewijde onderdaan, en de schilderkunst die de natuur volgt.
Zie Ovidius, Metamorphoses, iv: 256 e.v.; J. Bruyn en J.A. Emmens, ‘De zonnebloem als
embleem in een schilderijlijst’, Bulletin van het Rijksmuseum 4 (1956), nr. 1, pp. 3-9; id., ‘The
Sunflower Again’, The Burlington Magazine 99 (1957), pp. 96-97.
38. Ripa, pp. 81-82 ‘Fortezza. Dapperheyt, sterckheyt’.
39. Richteren xvi: 23-31.
40. Ripa, pp. 350-351 ‘Invidia. Nijdigheyt’; de figuur vertoont overeenkomst met de gebeeldhouwde
Nijd in de Amsterdamse Burgerzaal.
41. Ripa, p. 528 ‘Merito. Verdienst’.
42. Theunisz, p. 84; W.H. Wilson, The Art Romeijn de Hooghe. An atlas of European late baroque
culture, Cambridge (Massachusetts) 1974, pp. 52, 300 (verder afgekort als Wilson).
43. D.P. Snoep, Praal en Propaganda. Triumfalia in de Noordelijke Nederlanden in de 16de en
17de eeuw, Alphen aan den Rijn 1975, pp. 91-151 en pp. 102-107.
44. H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschieduitbeelding 1500-1800. Een iconologische
studie, 's-Gravenhage 1952, p. 216 en noot 3 (verder afgekort als Van de Waal); Fremantle
(noot 23), p. 70.
45. De ontwerptekeningen zijn eigendom van de stad Enkhuizen. Sinds 1976 worden ze bewaard
in het archief te Hoorn, voordien in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam. Boekband in
folioformaat met tekeningen in pen in bruin en penseel in bruin; watermerk geen; 500×620 mm
dubbelgevouwen en 500x130mm; een aantal folia is op een steunvel geplakt; verklarende
onderschriften direct onder de tekeningen, voorts folia met commentaar.
46. De transcriptie werd voor het eerst gepubliceerd door Theunisz, pp. 70-83. Theunisz concludeert
op pp. 76, 79 en 81 dat sommige teksten een herhaling zijn van de onderschriften. Wilson (noot
42), dl. 2, p. 375 maakt melding van de in vergelijking met het manuscript afwijkende volgorde
die Theunisz aanbracht in zijn publicatie van de onderschriften en commentaren. Wilson, dl.
2, pp. 401-405 publiceerde een deel van de transcriptie.
47. AWG, OAE, 53, Missive Boek 1700-1718, deel 1703-1711.
48. Op de sokkel van de Vrijheid staat: ‘JURA TENET LEGESQUE FOCOS DEFENDIT ET
ARAS’, dat in het onderschrift is vertaald met ‘Sij beschermd de oude rechten, en wetten, en
vecht voor haardsteeden en altaren’. Op de sokkel van het Wijze stads- en staatsbestier staat:
‘NE DETRIMENTUM CAPIAT RES PUBLICA CURAT’, in het onderschrift vertaald met
‘Sij draagt sorg, dat het gemeen best geen schaderen lijd’; citaat ontleend aan Cicero, In
catilinam, 1, 2. In de schilderingen is de positie van de personificaties veranderd zodat aan de
rechterhand van de Vrijheid het Wijs Bestuur staat.
49. Livius xxiv, 44, 10, 3; Van de Waal (noot 44), p. 216 en noot 5.
50. Fremantle (noot 23), pp. 67-68. Het onderschrift bij Lievens luidt: ‘De Zoon van Fabius gebied
zijn eigen Vader/ van 't paard te stijgen voor Stads eer en aghtbaarheid./ Die kent geen bloed
en eischt dat hij eerbiedig nader./ Dus eert een man van staat het ampt hem opgeleid.’ Op het
gebeeldhouwde fries van de schoorsteenmantel is de triomf van Quintus Fabius Maximus
afgebeeld.
51. Theunisz, p. 84; Wilson (noot 42), p. 297.
52. Theunisz vermeldt abusievelijk 6 oktober 1708. Zie M.D. Henkel, in Thieme en Becker, dl. 17,
1924, pp. 458-461 (begraven op 15 juni 1708 te Haarlem); Wilson (noot 42), p. 52 en noot 68
(sterfdatum 10 juni 1708). Voor de brief van 29 mei 1007, zie noot 47.
53. AWG, OAE, 90 (bergnr 680B), Ontfangh en uitgaafboek 1703-1711, fol. 18v., 1707, 15
september, ‘Betaelt Romeijn de Hooge voor doek en arbeyts loone door hem betaelt’.
54. Missive Boek 1700-1718 (zie noot 47).
55. AWG, OAE, 90 (bergnr 680B).
56. AWG, OAE, 90, (680b), fol. 22v, 1708, 5 januari, ‘Betaelt aan de heer Burgermeester Mr Gerard
Moeskoker wegens sijn edele verschot aen Romeijn de Hooge’; 1708, 11 februari, ‘betaelt aen
Romeijn de Hooge voor een recognitie wegens gemaekte schilderijen als per ordonnantie’. De
Hooghe ontving in totaal 862 gulden en 34 stuivers. Eerder, in 1700 had De Hooghe 630 gulden
ontvangen voor 43 dagen ‘occupaetien’ aan de zaal van de Doelen te Rotterdam, Wilson (noot
42), p. 50; E. Wiersum, ‘Verdwenen Rotterdamsche schilderijen’, Oud Holland 33 (1915), p.
124.
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57. Houbraken (noot 20), dl. 3, pp. 201-202, vermeldt als eerste de schilderingen in Enkhuizen.
Zie ook J.C. Weijerman, De levensbeschrijvingen der Nederlandsche konst-schilders en
konst-schilderessen, 4 dln, 's-Gravenhage 1729, deel 3, p. 114 (verder afgekort als Weijerman).
58. B.J.A. Renckens, ‘Een Theodoor van Thulden in Enkhuizen’, Oud Holland 69 (1954), pp.
238-241. Albert Blankert, Ferdinand Bol (1616-1680: Rembrandt's pupil, Doornspijk 1982, p.
13 en cat. R. 53; Alain Roy (ed.), Theodoor van Thulden. Een Zuidnederlandse barokschilder
1606 's-Hertogenbosch 1669, p. 266, nr. 108 (zonder literatuuropgave en commentaar).
59. Ripa, p. 292-293 ‘Carita’; p. 294 ‘Amor del Prossimo’.
60. Ripa, pp. 151-152 ‘Felicitas Publica’.
61. Ripa, p. 29 ‘Fraude’; p. 309 ‘Bugia’; pp. 164-165 ‘Simulatione’.
62. De leden van een vroedschap werden geacht de burgerij te vertegenwoordigen, maar werden
vanaf eind 15de eeuw in feite al niet meer door de burgers gekozen. Aanvankelijk hadden zij
alleen een adviserende functie, maar kregen in de loop van de tijd steeds meer macht, hoewel
hun aantal verminderde (tot 24 of zelfs 16). Zij hadden zitting voor het leven en bestonden voort
bij coöptatie, enkele steden uitgezonderd; zie A. Kluit Historie der Hollandsche Staatsregering,
tot aan het jaar 1795, dl. 2, Amsterdam 1803, pp. 289-290; J.E. Elias, De vroedschap van
Amsterdam 1578-1795, dl. 1, Haarlem 1903, pp. 11, 12 en 35; R. Fruin, Geschiedenis der
staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, Den Haag 1922 (2), pp. 60, 61 en 73
(verder afgekort als Fruin). De leden in Enkhuizen werden ‘(...) penningmeesteren der groote
Visschery (...)’ genoemd in Romeijn de Hooghe, Spiegel van Staat des verenigde Nederlands,
Amsterdam 1706, p. 285.
63. Grisailles van overvloedshoornen en acanthusranken. Daartussen zijn in 1904 vijf ronde
wapenschilden aangebracht i.p.v. verguldsel, zie Theunisz, p. 89, n. 2.
64. Ripa, pp. 425-429 ‘Consiglio. Raedslagh’.
65. Ripa, p. 621 ‘Sapienza. Wijsheyt’; p. 438 ‘Governo della Republica. Regeringe van 't gemeene
beste’; pp. 487-491 ‘Secretezza. Stilswijgentheyt’ en ‘Silentio. Stilligheyt’. In H.M. van den
Berg, Westfriesland, Tessel en Wieringen, Den Haag 1955, uit de reeks De Nederlandse
Monumenten van Geschiedenis en Kunst, p. 36, wordt de vrouw met het zwijggebaar onterecht
als ‘stedemaagd’ benoemd.
66. Theunisz, p. 26.
67. Theunisz, pp. 14 en 26.
68. Ripa, p. 418 ‘Politica. Staet-bestieringe’. Theunisz, p. 89, noemt het geheel: ‘allegorie van de
gerechtigheid’.
69. Ripa, pp. 85-86 ‘Virtu heroica’. Zie ook het plafondstuk in de burgemeesterskamer.
70. Ripa, p. 436 ‘Ragione’.
71. Ripa, p. 621 ‘Sapienza. Wijsheyt’. Bij Van Mander, Wtlegghingh (noot 25), fol. 42v. wordt de
glans van de helm vergeleken met de goddelijke wijsheid waardoor het verstand wordt verlicht.
72. Ripa, p. 621 ‘Sapienza. Wijsheyt’; p. 622 ‘Prudenza. Wijsheyt, Voorsichtigheyt’; p. 565
‘Providenza. Voorsienigheyt, Weerwijsheyt’; p. 581 ‘Horographia. Uyrbeschrijvinge’.
73. Ripa, pp. 402-403 ‘Vittoria’; p. 127 ‘Eternita’; p. 151 ‘Felicita eterna’.
74. Fruin (noot 62), p. 73.
75. Fruin (noot 62), pp. 60 e.v. De schepenen waren, net als de burgemeesters, voor één jaar
benoemd. Zij werden gewoonlijk gekozen door de stadhouder uit een dubbeltal, dat door de
vroedschap werd voorgedragen.
76. Ripa, pp. 432-434 ‘Giustitia’; p. 444 ‘Beatitudine quarta. De vierde Saligheyt’.
77. Traditioneel motief voor een Schepenkamer, bij voorbeeld in het Amsterdamse stadhuis:
Ferdinand Bol's voorstelling van Mozes met de wetstafelen.
78. Ripa, p. 434 ‘Giudice. Rechter’, ‘...eenige Boecken in de Rechten...’.
79. Ripa, p. 434 ‘Giudice. Rechter’. Een toetssteen is een harde basaltsteen, waarop een streep
wordt gezet met metaal om daarvan het gehalte te bepalen naast de streep van een toetsnaald,
waarvan het gehalte bekend is: het z.g. essayeren.
80. Ripa, pp. 589-590 ‘Verite. Waerheyt’. Uit een duidelijk zichtbare onderschildering valt af te
leiden, dat het blad van de zeis vroeger hoger was geschilderd. Ferreris schilderde in Burghley
House ook een Tijd (Saturnus), in verband met de plaats achter de klokketoren, zie Hagen (noot
20), pp. 19-20.
81. Theunisz, p. 90.
82. Ripa, p. 294 ‘Amor di virtu. Liefde totte Deughd’.
83. Zie F. Saxl, ‘Veritas Filia Temporis’, in R. Klibansky en H.j. Patton (eds.), Philosophy and
History, Essays presented to Ernst Cassirer, Oxford 1936, pp. 197-222; S.C, Chew, The virtues
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85.
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88.
89.
90.
91.
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93.
94.

95.
96.
97.
98.
99.
100.

101.
102.
103.
104.

105.
106.
107.

108.

109.
110.

111.
112.

reconciled: an iconographic study, Toronto 1947, pp. 69-101 (‘Truth and Justice’); E. Panofsky,
Studies in Iconology, New York 1972, pp. 83-93.
Ripa, p. 436 ‘Ragione’.
Ripa, p. 29 ‘Fraude. Bedrogh’; p. 30 ‘Inganno. Loose Bedriegerye’.
Ripa, pp. 516-517 ‘Discordia. Tweedracht’.
Ripa, p. 622 Prudenza. Wijsheyt, Voorsichtigheyt'; p. 621 ‘Sapienza. Wijsheyt’; p. 116 ‘Honore.
Eere’. Zie ook noot 15.
Houbraken (noot 20), dl. 3, p. 159; Weyerman (noot 57), dl. 2, p. 389; Thieme en Becker, dl.
25, 1931, p. 372.
Theunisz, p. 90.
Theunisz, p. 90. R.E.O. Ekkart, Portretten van Enkhuizen, Zwolle/Enkhuizen, 1990, p. 32.
Theunisz, p. 90.
Theunisz, pp. 90-91 en 150.
Het doek is aan de zijkanten ingekort. Een deel van de signatuur wordt afgedekt door de lijst,
zodat slechts ‘J.v.’ en ‘1’ te lezen is.
Voor de weegschaal zie Ripa, p. 432 ‘Giustitia. Recht, gerechtigheyt’; p. 433 ‘Giustitia retta.
't Recht dat zich noch door vriendschap noch door haet laet buygen’, en Giustitia divina.
Godlijcke rechtvaerdigheyt'; pp. 443-444 ‘Beatitudine quarta. De vierde saligheyt’. Ripa, p.
432 ‘Iustitia. Gerechtigheyt, recht. Nae 't gevoelen van Aulus Gellius' is ook in een goud gewaad
gekleed, hetgeen er op duidt dat de rechtspraak ‘vast, rijp, statigh en suyver’ is.
Zie noot 61.
Ripa, p. 434 ‘Giudice. Rechter’.
Ripa, p. 163 ‘Fedelta. Getrouwigheyt’.
Ripa, p. 498-499 ‘Purita & Sincerita d'Animo. Suyverheyt en oprechtigheyt des gemoeds’.
Horatius, Carmina, I, 24, 6. Poot (noot 29), dl. 3, p. 302, vermeldt dit citaat bij zijn beeld van
de ‘Onkreukbare Gerechtigheit’.
Op de achtergrond is bij een ronde tempel een brandend bekken te zien juist onder de opgeheven
hand van de Trouw. Mogelijk verwijst Van Neck hier naar de geschiedenis van de offerande
van de Romeinse koning Numa Pompilius aan de de godin van de trouw.
Gesigneerd en gedateerd, l.o., ‘1692 JvNeckf’.
Ripa, p. 480 ‘Parsimonia. Spaersaemheyt’.
AWG, OAE, 5007; het betreft hier een negentiende-eeuws afschrift van de oude ordonnantie
op de weeskamer.
Theunisz, p.91. Ripa, p. 28-29 ‘Misericordia. Barmhertigheyd’. Het kuiken gold volgens Ripa's
uitleg al bij de Egyptenaren als een teken van barmhartigheid.
Tegen de westwand zijn aan weerszijden van de schoorsteen kasten tot aan de zoldering
aangebracht. Hierin werden de bescheiden van de wezen opgeborgen. Het schoorsteenstuk is
gesigneerd en gedateerd ‘J.v.Neck 1692’.
Mattheus 23:37 en Lucas 1:34; Van Mander, Wtleggingh (noot 25), fol. 132.
Voor de pelikaan zie noot 110.
AWG, OAE, Resolutiën van de Vroedschap 1710, 19 januari: ‘Heeren weesmeesteren
geautoriseerd om hun kamer te mogen behangen met een behangsel soo sy te rade sullen werden
ten koste van de Weeskamer en buiten belasting van de stad’.
I.M. van Eeghen, ‘De tapijtmakerij van de familie Baert’, Amstelodamum 56 (1969), pp. 121-126;
E.J. Kalf, ‘Een Baert tapijt’, Textielhistorische bijdragen 13 (1972), nr 8, pp. 17-22; idem, ‘Vier
delen van de weerelt als andersints’, Artes Textiles 10 (1981), pp. 235-247; W. Kramm, ‘Die
Perseusgobelins aus der Amsterdammer Werkstatt des Alexander Baert(s)’, Marburger Jahrbuch
für Kunstwissenschaft 14 (1949), pp. 195-224; G.T. van Ysselsteyn, Noordnederlandse tapijten
en hun ontwerpers, Leiden 1935.
Het was in eerste instantie ook de bedoeling dat Baert de Vroedschapskamer met wandtapijten
zou stofferen. Omdat de financiële middelen ontbraken moest men van dit plan afzien. Zie
hiervoor AWG, OAE, Resolutiën van de Vroedschap 1 juli 1713.
In de rekening van 11 december 1710 wordt het precieze aantal el genoemd, nl. 99 15/16 à 16
gulden per el. Voor de 5 wapens van de weesmeesters rekende Baert 6 gulden per wapen.
Ripa, p. 294 ‘Amor del prossimo’, ‘Een Vrouwe diewelcke adelijck gekleet is, hebbende ter
syden een Pellicaen met haer longen, diewelcke met haer eigen beck haeren borst opent, waer
uyt het bloet komt springen....’.
Bijvoorbeeld Ripa, p. 21 ‘Emulatione’.
Ripa, p. 560 ‘Tutela’.
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113. Voor de hond als symbool van de getrouwheid zie Ripa, pp. 59, 60, 162, 163, 246, 247, 311,
375.
114. Ripa, p. 587 ‘Guardia’; p. 588 ‘Vigilanza’; p. 589 ‘Vigilanza’.
115. Groot Placaatboek, stad Utrecht, deel 3, 1729, p. 1080 CXXXVI.
116. Ripa, pp. 344-345 ‘Diligenza’; p. 346 ‘Industria’; pp. 258-259 ‘Artificio’.
117. Ripa, p. 346 ‘Industria’.
118. Ripa, p. 439 ‘Opulenza’.
119. Hoewel het historisch niet correct is om een onderscheid te maken tusssen historiestuk en
allegorie, omdat de allegorie in theorie onder de categorie historiestuk viel, wordt het hier voor
het gemak toch aangehouden, om de allegorie te onderscheiden van scènes uit de bijbel, de
klassieke oudheid en de eigentijdse geschiedenis.
120. Voor deze afwijkende gevel zie het interessante artikel van W.F. Denslagen, ‘Het stadhuis van
Enkhuizen: een paleis voor de stadregering’, Verantwoording en inleidingen van het symposium
‘Een machtig monument’. 330 Jaar stadhuis te Enkhuizen. Geschiedenis, monumenten en
cultuurhistorisch toerisme op 25 oktober 1989 te Enkhuizen, Zeist (s.a.), pp. 23-32. Zijn mening,
dat de gevel moet zijn ontworpen in opdracht van een eigenzinnig en artistiek bevlogen individu,
en niet door een college van magistraten, delen wij echter niet. Evenmin zijn stelling dat de
stadsregering niet zou hebben beseft hoe onconventioneel de gevel was. Gezien de wijze waarop
de burgemeesters zich bezighielden met de opdrachten voor de decoratie lijkt eerder het tegendeel
het geval.
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Tiede Boersma, Coert Peter Krabbe
Geschiedsbeeld en toekomstvisie
Daniël David Büchler (1787-1871), de eerste voorzitter van de
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst

Inleiding
Dit jaar is het precies honderdvijftig jaar geleden dat in 1842 te Amsterdam de
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst werd opgericht, een gebeurtenis die
een mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse architectuur vormt. Uit de
naamgeving van de vereniging blijkt dat de toenmalige Nederlandse architectuur een
stimulans nodig had. Deze mening vinden wij ook terug bij de eerste voorzitter van
de vereniging, Daniël David Büchler (1787-1871), in een verhandeling, opgesteld
als antwoord op de prijsvraag: ‘Waarin ligt de reden van de weinige vorderingen
der bouwkunst in ons vaderland in vergelijking van die, gemaakt bij andere volken;
en welke zijn de middelen om ze bij ons op te voeren tot die hoogte, welke ons voegt
naar den rang, welke wij bekleden in het gebied der Kunsten?’1.
In zijn verhandeling geeft Büchler een analyse van de oorzaken van de geringe
bloei van de bouwkunst in Nederland, waarna hij de mogelijkheden voor een opleving
van de eigentijdse bouwkunst schetst. De in de verhandeling geformuleerde
denkbeelden zouden hem de komende decennia tot uitgangspunt dienen bij zijn
gevarieerde werkzaamheden. Het zal moeilijk zijn om in deze jaren een genootschap,
vereniging of commissie te vinden die de ‘aanmoediging’ of ‘bevordering’ der
bouwkunst ten doel had, waarin Büchler zijn invloed niet heeft doen gelden.
De bedoeling van deze bijdrage is aan de hand van deze prijsvraagverhandeling
en enkele latere publikaties en redevoeringen van Büchler een beeld te schetsen van
zijn opvattingen over architectuur en dit in het licht te stellen van zijn praktische
werkzaamheden in verenigingen, besturen en commissies die zich bezig hielden op
het terrein van de bouwkunst.

Büchlers levensloop
Afgaande op de schaarse bronnen had Büchler een avontuurlijke en in ieder geval
op het buitenland gerichte jeugd. Dat blijkt althans uit de herdenkingsrede die J.H.
Leliman, als toenmalige voorzitter van de Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst, in 1872 bij het overlijden van Büchler hield. Leliman kon, anders dan
wij, hiervoor gebruik maken van het persoonlijk ‘dagjournaal’ dat door Büchler
bijgehouden was.2. Het eerste gedeelte van Lelimans rede laat zich lezen als een
spannende negentiende-eeuwse avonturenroman.

‘Wanderjahre’
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Als zoon van een in Amsterdam woonachtige Duitse vader en Franse moeder was
Büchler van kindsbeen af internationaal georiënteerd. Hij scheen voorbestemd zijn
vader in het koopmansvak op te volgen en werd daarom voor het handelsleven in de
leer gedaan bij zijn oom te Kopenhagen.
In 1811, toen de 24-jarige Büchler in Nederland was teruggekeerd, moet zich een
persoonlijk drama hebben voorgedaan. De bronnen laten ons hier verder naar raden.
Er is sprake van een ‘gewichtige gebeurtenis’, waarna hij plotseling zijn toenmalige
betrekking opgaf, zich te voet naar Parijs begaf en daar dienst nam als infanterist bij
het leger van Napoleon. Aanvankelijk als fourier en later als wachtmeester bij de
huzaren maakte Büchler een avontuurlijke en soms barre tocht kriskras door Europa.
Büchlers eerste bestemming als militair was Italië. Hoewel hij al vroeg ‘eene
bijzondere aantrekkelijkheid jegens het schoone en grootsche’ had en al vaak
‘zielsgraag over bouwkunst sprak en hoorde’, werd in Rome definitief zijn passie
voor de bouwkunst gewekt.3. Bij de slag te Gross-Beeren raakte Büchler zwaar
gewond: ‘Op dit slagveld bekwam hij een hevigen lanssteek in de borst en een diepen
sabelhouw op zijn hoofd, van welke wonden de zware lidteekenen later nog duidelijk
(en vooral na zijn overlijden zeer sterk) te zien waren’, aldus Leliman in zijn
herdenkingsrede.4. Büchler werd als krijgsgevangene naar Berlijn afgevoerd, waar
hij als Nederlander op een goede behandeling kon rekenen. Na zijn herstel werd
Büchler in vrijheid gesteld. Totaal berooid probeerde hij vervolgens via Pommeren
naar Engeland te komen. In de
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Pommerse havenstad Stralsund, zo schreef Büchler in zijn ‘dagjournaal’: ‘tond ik
midden op de markt, uitgedost in een groene jas, de weldaad van eene Berlijnsche
dame, blauw vest, groene rijbroek en bruine politiemuts, met zes Pruissische
thalercenten op zak’.
Inmiddels was Napoleon te Leipzig een definitieve nederlaag toegebracht en was
Büchler zoals zoveel ongelukkige Franse soldaten gedwongen tot een zwervend
bestaan, totdat hij er in 1814 in slaagde te Luik van opperbevelhebber te wisselen en
in dienst te treden bij het leger van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. Kort
daarop besloot Büchler echter het krijgsmansleven te verruilen voor een
kantoorbetrekking. Dit stelde hem in de gelegenheid een handelsreis naar Portugal
te ondernemen, waarvan hij echter pas na een verblijf van drie jaar te Lissabon in
Nederland terugkeerde.
Na dit avontuurlijke ‘Wanderleben’ kwam Büchler op zijn dertigste levensjaar,
het is dan 1817, definitief in Nederland terug en begon hij aan een tweede rustiger
hoofdstuk in zijn leven.

Carrière in Amsterdam
Büchlers vestiging als assuradeur in 1818 markeert het begin van een succesvolle
zakelijke carrière in Amsterdam. Nog geen vier jaar later stond hij aan

1 Portret Daniël David Büchler (1787-1871). Coll. N.A.i.

het hoofd van de Nederlandsche Scheepsrederij, een firma die enkele jaren voor zijn
dood ontbonden werd. In 1853 richtte hij de Nederlandsche Credietvereeniging op,
waarvan hij tot 1868 mededirecteur was en die later overging in handen van zijn
zoon.5. Hoewel het Büchler, zakelijk gezien, voor de wind ging, werd hij door zijn
werk niet volledig in beslag genomen zodat hij nog voldoende tijd overhield om zich
als amateur met de bouwkunst bezig te houden.
De kennis die hij in zijn jeugdjaren opdeed, toen hij op zijn reizen en omzwervingen
tal van bouwwerken bezocht, bestudeerde en uittekende, vormde een hecht fundament:
‘De grondslagen in den vreemde gelegd, werden opgebouwd in het studeervertrek
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al hooger en hooger (...)’.6. Helaas zijn de (aan)tekeningen die hij op zijn reizen
maakte niet overgeleverd. Een aanwijzing dat zijn blikveld wijd moet zijn geweest,
is een geïllustreerd artikel over een aquaduct bij Lissabon dat hij in 1858 publiceerde,
waarvoor hij zich onder meer baseerde op ‘aanteekeningen, schetsen en opmetingen’
die hij gedurende zijn verblijf in Portugal had gemaakt.7.
Al een jaar na zijn vestiging in Amsterdam wordt Büchlers bekendheid met de
bouwkunst en haar beoefenaars voldoende geacht om hem bij een voor de Nederlandse
architectuurgeschiedenis belangrijk initiatief te betrekken: de oprichting van de
Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde (1819). Büchler ging de
bestuursfunctie van secretaris bekleden. Over zijn activiteiten in deze vereniging die
niet sterk naar buiten trad, is verder niets bekend.8. De belangrijkste initiatieven van
de Maatschappij - en daarmee paste zij in de achttiendeeeuwse genootschapstraditie
- waren het uitschrijven van prijsvragen en het uitgeven van de bekroonde ontwerpen,
alsmede het publiceren van ‘Verhandelingen’, al was de Maatschappij met dit laatste
niet erg succesvol.9. Het uitschrijven van prijsvragen voor gebouwen, waarvan het
niet de bedoeling was dat zij uitgevoerd zouden worden, sloeg daarentegen aan. Zij
boden jonge bouwkundigen de gelegenheid te oefenen en naamsbekendheid te krijgen.
Verder streefde de vereniging naar verbetering van de bestaande vakliteratuur door
een prijsvraag uit te schrijven die luidde: ‘Hoedanig moet een leerboek der Bouwkunde
ingericht zijn, zoowel wat inhoud als vorm betreft, om hetzelve tot eene beknopte,
doch tevens duidelijke en volledige handleiding te doen strekken voor den
Nederlandschen architect en werkman?’10.
In 1830 gaf de Maatschappij haar laatste levensteken. In een overigens summiere
terugblik op zijn werk voor deze vereniging weet Büchler het voortij-
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dige einde van dit initiatief aan de politieke omstandigheden: door de Belgische
opstand van dat jaar bedankte een groot aantal Zuidnederlandse leden voor het
lidmaatschap.11.
Ook de hoofdstedelijke Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten deed al snel
- nadat daar in 1822 onder leiding van de Zuidnederlandse architect T.F. Suys op het
hoogste niveau een bouwkunstopleiding in het curriculum was opgenomen - een
beroep op Büchlers bestuurlijke capaciteiten en benoemde hem in 1828 tot medelid.12.
In 1841 werd Büchler opgenomen in de Raad van Bestuur, vanaf 1848 stond hij zelfs
gedurende vijf jaar als voorzitter van de raad aan het hoofd van de akademie.
Verder had Büchler - vanaf 1837 - zitting in het Koninklijk Nederlands Instituut
voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten en wel in de zogenoemde ‘Vierde
Klasse’. Deze adviseerde de regering (aanvankelijk de Directeur Generaal van
Binnenlandse Zaken, na 1816 de Minister van Binnenlandse Zaken) in zaken
betreffende de schilderkunst, beeldhouwkunst, graveerkunst, de toonkunst en de
bouwkunst. Daarnaast stelde de Vierde Klasse programma's op voor prijsvragen op
het gebied van de kunst en gaf zij gevraagd en ongevraagd haar oordeel over nieuw
verschenen boeken plaatwerken.13. Opvallend is dat Büchler in de Vierde Klasse in
de sectie ‘Liefhebbers en Begunstigers’ zat, en niet in de sectie bouwkunst. Maar in
de praktijk bemoeide hij zich uitsluitend met architectonische kwesties.14. In 1845-'46
was hij secretaris van de Vierde Klasse.15.
Na afloop van de twee-wekelijkse vergaderingen van de Klasse was het een goede
gewoonte geworden een zogenoemde ‘Kunstbeschouwing’ te houden. Deze kon
bestaan uit het tonen of becommentariëren van eigen of andermans werk, maar ook
uit een voordracht van meer algemene aard. Büchler voerde bij deze gelegenheden
dikwijls het woord over onderwerpen als: ‘De bouw van christelijke kerken’ (9 april
1838); ‘De vereisten van monumenten’ (12 juli 1841); ‘De bouwkunst in ons
Vaderland’ (8 januari 1844).16.
Uit de notulen van de vergaderingen blijkt dat Büchlers invloed binnen de Vierde
Klasse, althans voor zover het de bouwkunst betrof, vrij overheersend was. Menig
rapport, advies of boekbeoordeling, in naam opgesteld door de gehele bouwkunstsectie
- bestaande uit de Haarlemse architect J.D. Zocher jr.17. en de Haagse stadsarchitect
Z. Reijers18. droeg het persoonlijke signatuur van Büchler die de beide architecten in
theoretische kennis dan ook verre overtrof.19. Büchler hield zich vooral bezig met het
schrijven van rapporten over nieuwe handboeken, over architectuurhistorische studies
en over de verbetering van het bouwkunstonderwijs. De kroon op zijn loopbaan was
het voorzitterschap van de in 1842 opgerichte Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst.20. Hij was de aangewezen man om deze functie te vervullen, gezien zijn
staat van dienst, de contacten met architecten van zijn eigen generatie, maar bovenal
zijn ondersteuning van jongere bouwmeesters. Hoewel de vereniging een ‘forum’
moest zijn voor verschillende opvattingen, is het opvallend (en niet toevallig) dat
Büchler en de architecten van de jongere generatie hierin sleutelposities innamen.
Zo waren Büchler als voorzitter en I. Warnsinck en later A.N. Godefroy als secretaris
degenen die in de periode 1842-1862 het sterkst hun stempel op het bestuursbeleid
drukten. E.S. Heynincx en A.W. van Dam en later Warnsinck en Godefroy namen
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zitting in de redactie van het orgaan van de vereniging, de Bouwkundige Bijdragen
en droegen zorg voor een kwalitatief hoogstaand produkt.21.
Deze jonge(re) architecten vormden onmiskenbaar de drijvende kracht binnen de
Maatschappij; inzet, enthousiasme en vernieuwende ideeën waren van hen afkomstig.
Gedurende zijn voorzitterschap van 1842 tot 1862, dus tot het moment dat hij op
vijfenzeventigjarige leeftijd besloot afte treden, stond Büchler voor hun initiatieven
open, sterker nog: ondersteunde hij ze van harte. Niet zonder reden werd hij na zijn
aftreden door het toenmalige bestuur tot ere voorzitter benoemd.

Büchlers denkbeelden over architectuur
De architect als geleerde en kunstenaar
In zijn prijsvraagverhandeling uit 1843 over de redenen van de weinige vorderingen
van de bouwkunst in Nederland uit 1843 schetste Büchler de middelen voor een
mogelijke opbloei van de architectuur van die tijd: verbetering van het
architectuuronderwijs, ‘verheffing van het beroep en den stand des Bouwkunstenaars’
en een actiever beleid van de overheid als opdrachtgever.22. Büchler verwoordde in
zijn prijsvraagverhandeling gevoelens en meningen die onder de architecten van de
jonge Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst leefden. Deze vereniging moest
in hun ogen veel meer dan de Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde een
beroepsvereniging zijn, hoewel enkele initiatieven - zoals het uitschrijven van
prijsvragen - van de voorganger overgenomen werden. Indicatief hiervoor is dat de
kopstukken van de Maatschappij een beroepsideologie formuleerden, dat wil zeggen
dat zij het specifieke van het beroep aangaven, het werkterrein omschreven en de
grenzen met verwante beroepen afbakenden.
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2 J.D. Zocher, Beursgebouw te Amsterdam (1839-1842), afb. IV in Bouwkundige Bijdragen dl. IV,
1847.

In de beroepsideologie die Büchler - en met hem, de prominenten binnen de
Maatschappij - aanhing, diende de architect zich te beperken tot het ontwerpen van
gebouwen en de praktische uitvoering ervan over te laten aan derden: ‘De Bouwkunst
is wetenschap meer dan handgreep of technische vaardigheid. De Architect bouwt
eigenlijk niet zelf, maar geeft voorschriften hoe er gebouwd moet worden. Die
voorschriften steunen op gronden aan zijne wetenschap ontleend’, aldus Büchler.23.
De architect onderscheidde zich hierdoor van de in de praktijk gevormde
bouwkundigen, de meestertimmerman of meester-metselaar, die aan het begin van
de negentiende eeuw een groot deel van de bouwproductie voor hun rekening namen.
Om het contrast aan te scherpen werd door Büchler nadruk gelegd op de
wetenschappelijke en theoretische vorming van architecten. Anderzijds ging aandacht
uit naar de artistieke kant van het beroep, ter onderscheid van de louter constructieve
preoccupaties van de ingenieurs: ‘(...) de hoogere opvoering der Bouwkunst is zonder
het bezit van kunstenaars niet denkbaar’.24.
Herhaaldelijk wees Büchler op het belang van een goede bouwkunst-opleiding.
Hij zag in het gebrekkige onderwijs van die dagen een belangrijke oorzaak voor de
malaise in de Nederlandse bouwkunst van zijn tijd.25. De bouwkunst, aldus Büchler,
‘is het minst van alle kunsten inspiratie of ingeschapen aanleg; zij is meer wetenschap
dan kunst. De Bouwkunstenaar als zoodanig wordt niet geboren, maar gevormd. Hij
bezit de kunst niet, maar verkrijgt ze, na haar met inspanning gezocht te hebben. (...)
Met andere woorden: zonder doeltreffende opleiding noch kunst, noch kunstenaar.’26.
De voor deze opleiding vereiste vakken die Büchler opsomde, zijn kenmerkend voor
zijn idealistische bouwkunstopvatting: ‘De mathématische, de physische en
mechanische wetenschappen, toegepast op de Bouwkunst, de theorie der
constructie-leer, de kennis van bouwstoffen en gronden met derzelver bijzondere
eigenschappen, de teekenkunst, de leer der schaduwen, de doorzigtkunde [perspectief],
de algemeene theorie der kunst, de aesthetica, de geschiedenis der Bouwkunst, de
kennis der onderscheidene bouwstijlen van vroegeren en lateren tijd, en bovendien
de kennis der meest gebruikelijke talen, ten einde van de resultaten van het onderzoek
van anderen niet onkundig te blijven; ziedaar alle zoo vele kundigheden, die de
beoefenaar der Bouwkunst zich heeft eigen te maken, om eenmaal met vrucht
werkzaam te kunnen zijn.’27.
Met dit indrukwekkende eisenpakket werd een geheel andere opleiding beoogd
dan de bestaande akademies en tekenscholen boden. Deze, de Koninklijke Akademie
in Amsterdam incluis, gaven niet meer dan aanvullend theoretisch onderwijs voor
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de in de praktijk gevormde bouwkundigen. De vakken die Büchler nodig achtte voor
de vorming van architecten werden niet gedoceerd. De nadruk van het onderwijs lag
op het tot uitentreuren natekenen van voorbeelden die de ordenboeken leverden. Als
lid van het bestuur heeft Büchler zich - zonder al te veel resultaat - ingezet om het
onderwijs aan de Amsterdamse akademie te verbeteren.28.
Van een geheel ander gehalte was het onderwijs aan de in 1842 tot stand gekomen
Koninklijke Akademie voor Civiel Ingenieurs te Delft. Volgens Büchler was het nut
van deze opleiding voor de vaderlandse bouwkunst echter uiterst gering, omdat geen
aandacht werd geschonken aan het artistieke; daarom zouden zijns inziens de Delftse
afgestudeerden niet in staat zijn gebouwen te ontwerpen. Achter deze redenering
ging mede de angst schuil dat de Delftse alumni opdrachten van de architecten zouden
afsnoepen. Büchler leverde dan ook ernstige kritiek toen hij namens de Vierde Klasse
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commentaar gaf op de nieuwe opleiding. Te Delft zouden, ‘geene Architecten, geene
kunstenaars worden gevormd maar wis- en natuurkundigen, die wel iets van de
Bouwkunde zullen weten, maar het essentiële der Architectuur, het kunstmatig
gedeelte derzelve ten eenen male zullen missen. Het zullen hoogstens bekwame
bouwconstructeurs worden, maar nimmer architecten’, zo betoogde Büchler in zijn
Rapport. De kritiek van Büchler richtte zich vooral op de buitensporige aandacht
voor techniek en wiskunde in het Delftse curriculum: ‘de geschiedenis - dat gewigtig
deel der bouwkunst - [wordt] slechts kortelijk behandeld, over deze zaak diende
minstens twee jaren gedoceerd te worden. (...) de aesthetica [wordt] in het geheel
niet genoemd. Het schijnt dat de kennis der bouworden op de schoolsche en eenzijdig
prosasche wijze zal behandeld worden, zoo als dit alleen voor Handwerkslieden,
maar niet voor Architecten van dienst kan wezen.’29. Büchler wees hiermee op de
twee voornaamste aspecten van het vak waarmee de architecten zich wensten te
profileren ten opzichte van de ingenieurs en de ‘practici’: de kennis van de
architectuurgeschiedenis en de esthetica. Het was met name op architectuurhistorisch
terrein dat Büchler zich verdienstelijk maakte.

De ‘raadgevende stem der geschiedenis’
De architectuurgeschiedenis als ‘hulpwetenschap’ voor de eigentijdse
bouwkunst
‘Der Mangel an geschichtlichem Sinn war es, woran unsere Zeit krankte’. Deze
verzuchting van Leo von Klenze beaamde Büchler in 1838 tijdens een zijn
kunstbeschouwingen voor de leden van de Vierde Klasse van het Koninklijk
Instituut.30. Dit pleidooi voor meer historisch besef liep als een rode draad door
Büchlers bemoeienis met de bouwkunst.
‘Bevordering der bouwkunst’ hield bij hem in: bevordering van de studie naar het
verleden van die bouwkunst.
Ook in zijn prijsvraagverhandeling uit 1843 wees hij op de nieuwe mogelijkheden
die geboden werden door het recente architectuurhistorisch onderzoek: ‘De
geschiedenis verklaart meer en meer den toestand der vroegere kunst; de voorbeelden
der Ouden worden, als ware het, uit de verste oorden tot ons overgebragt. (...) Bijna
alles, wat de Bouwkunst van vroegere eeuwen merkwaardigs tot stand bragt, is voor
ons, met behulp van geschiedkundige navorschingen, toegankelijk.’31.
De Bouwkundige Bijdragen, het orgaan van de Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst, speelde een belangrijke rol in de verspreiding van kennis van de
architectuurgeschiedenis. Naast regelmatig verschijnende losse architectuurhistorische
of - theoretische artikelen, verscheen vanaf het eerste nummer in afleveringen een
‘Overzigt van de geschiedenis en de ontwikkeling der bouwkunst bij de verschillende
volken der aarde’.32. Dit was een Nederlandse vertaling van de bouwkunsthoofdstukken
uit het zeer kort daarvoor verschenen Handbuch der Kunstgeschichte (Stuttgart 1842)
van de begaafde kunsthistoricus F. Kugler, die voor zijn overzicht gebruik maakte
van de meest recente gegevens van het toenmalige architectuurhistorisch onderzoek.
Hiermee had Nederland in een klap zijn achterstand op dit gebied weggewerkt en
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stond Nederlandse architecten een zeer ‘up to date’ geschiedenis van de bouwkunst
in eigen taal ter beschikking.

‘De toekomstige herleving der kunst heeft hare wortels in het lang verleden’
Büchler maakte, meer dan wie dan ook in Nederland, duidelijk waarom de
architectuurgeschiedenis zo belangrijk was als ‘hulpwetenschap’ [term van
Büchler!,T.J.B/C.P.K.] voor de eigentijdse bouwkunst. In een redevoering op de
tweede ‘Algemeene Vergadering’ van de Maatschappij (1843) legde hij deze visie
op de rol van de architectuurgeschiedenis in de eigentijdse bouwkunst voor aan de
verzamelde leden van de Maatschappij.33. Büchler stelde in een optimistisch getoonzet
betoog: ‘dat de tijd, dien wij beleven, de meest gunstige omstandigheden aanbiedt,
om de bouwkunst tot eene vroeger niet gekende hoogte op te voeren’. De belangrijkste
reden daarvoor - en ook het centrale thema in zijn redevoering - was de toegenomen
kennis van de architectuurgeschiedenis sedert de laatste jaren. De geschiedenis van
de bouwkunst vormde in zijn ogen een ‘onschatbare rijkdom van leering en voorbeeld,
door de vroegere eeuwen aan de onze nagelaten’. Büchler zette in deze rede uiteen
waarom de eigentijdse architect aansluiting diende te zoeken bij deze nieuwe
historische discipline.
Allereerst rekende hij af met diegenen die meenden dat het mogelijk zou zijn
‘eenen geheel nieuwen bouwstijl, vreemd aan alle herinneringen’ uit te vinden.
Terwijl alle andere wetenschappen en kunsten hun basis hadden in de ‘ervaring van
vroegere tijden’, moest ook de eigentijdse architect er voor waken zich van het
‘verledene dermate los te scheuren, dat hij als oorspronkelijk schepper geheel alleen
stond’.
Nog nooit tevoren was de kennis van de architectuurgeschiedenis, volgens Büchler,
zo volledig en veelzijdig geweest. Dit gold niet alleen voor de klassieke bouwkunst:
‘Ook in die rigting der kunst,
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welke men de Romantische pleegt te noemen, schuilt leering en waarschuwing.’ Juist
de ontdekking van deze middeleeuwse, ‘romantische’ bouwkunst was in Büchlers
geschiedsbeeld van essentieel belang. Hij kapittelde de Italiaanse (Renaissance-)
architecten die ‘noch aan den Byzantijnschen, Lombardischen, Frankischen, noch
aan den puntbogenstijl eenige aandacht [gunden], als barbaarsch werden deze
bouwstijlen door hen uitgekreten’.
De middeleeuwen, nog maar kort daarvoor gezien als duistere caesuur in de
geschiedenis, golden nu plotseling als waardevolle verbinding van de eigen ‘moderne’
tijd met de antieke wereld. ‘Aan onzen leeftijd was het voorbehouden, ook dit
belangrijk tijdvak der kunst [de middeleeuwen,T.J.B./C.P.K.] aan het licht te brengen.
Daardoor werd de schakel die de Romeinsche bouwkunst aan de moderne verbindt,
hersteld. En de laatste bladzijde der kunstgeschiedenis, van de oudste volken tot op
onzen tijd, is op die wijze ontrold en ligt duidelijk en zonder nevelen vóór onze
oogen’. Hierdoor was dus een laatste witte vlek in de geschiedschrijving verdwenen
en was het beeld van de geschiedenis een afgerond geheel geworden. Büchler zag
het als de taak van elke architect om deze erfenis van het voorgeslacht te bestuderen
en er lering uit te trekken. Hij hield zijn gehoor voor ‘aan de raadgevende stem der
geschiedenis een willig oor te leenen’, want aan de bloei van de bouwkunst dienden
‘gezette studie, en kennis der oudheid’ vooraf te gaan. Hij stelde dan ook dat ‘de
toekomstige herleving der kunst, hare wortels in het lang verleden heeft’.

Imitatie versus inspiratie
Nadrukkelijk bedoelde Büchler hier niet het letterlijk imiteren van een historisch
voorbeeld. Büchlers rede sloot twee mogelijkheden uit, namelijk die van de letterlijke
‘Revival’ en die van het creëren van een geheel nieuwe stijl die niet organisch
verbonden was met het verleden. De eerste optie was in strijd met de les van de
geschiedenis dat elke periode haar eigen passende bouwstijl had. Met andere woorden:
een bouwstijl kon alleen binnen een historisch-unieke context van factoren als klimaat,
religie, volksaard en staatsvorm bestaan en kon niet willekeurig herhaald worden.
Een ‘Revival’ was in de ogen van Büchler dus even ondenkbaar als de uitvinding
van een geheel nieuwe stijl (‘vreemd aan alle herinneringen’), waarbij de historische
continuïteit verbroken zou worden.
Zonder twijfel klinken hier de ideeën van zijn beide grote voorbeelden Karl
Friedrich Schinkel en Leo von Klenze door: ook bij Schinkel deed zich bij de vraag
naar een negentiende-eeuwse bouwstijl het conflict voor tussen het respect voor de
continuïteit van de historische ontwikkeling en de eis eigentijds (‘Zeitgemäß’) te
zijn. Schinkel zocht de oplossing in een kritische houding van de architect ten opzichte
van zijn historische voorbeelden. Hij sprak van ‘ganz Neues zu erzeugen, und dies
ganz neu Erdachte in einer Form zu behandeln, damit es mit dem geschichtlich Alten
in einen harmonischen Zusammenklang komme (...), wodurch eine glückliche
Schöpfung unserer Tage entstehe’.34.
Een vergelijkbare oplossing vinden we terug bij Büchler. Een kritische beschouwing
van historische vormen moest leiden tot ‘vermijding van datgene wat eene op goede
gronden steunende Kunstkritiek, ons als dwalingen heeft leeren kennen.’
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Büchlers oriëntatie op Duitsland
Ook in zijn prijsvraagverhandeling uit 1843 had Büchler al gewezen op het belang
van de opvattingen van beide Duitse architecten. In het toenmalige Pruisen en Beieren
zag hij op architectonisch gebied een ‘heldere dageraad’ aangebroken: ‘De
bouwwerken en geschriften van de beide uitstekende Duitsche bouwkundigen,
SCHINKEL en LEO VON KLENZE, bevatten de hechte grondslagen, waarop slechts
behoeft te worden voortgegaan, om weldra de gelukkigste hervorming op het gebied
der Bouwkunst voltooid te zien. Beide mannen, doortrokken van den geest der Ouden,
(...) beloven eene toekomst, die niet voor het verledene zal behoeven te blozen.35.
Büchlers sterke oriëntatie op de Duitse architectuurtheorie hoeft ons niet te
verbazen. Schinkel en Klenze golden in het toenmalige Pruisen en Beieren als de
leidende architecten. Beiden hadden zowel hun ontwerpen als hun
architectuurtheoretische opvattingen door verschillende publikaties een bredere
bekendheid gegeven, die ook internationaal - en zeker in Nederland - haar uitstraling
niet miste.36. Ook Büchlers bibliotheek weerspiegelde die interesse. Met name op het
gebied van de Duitstalige architectuurtheorie was deze bijzonder compleet met
belangrijke publikaties van Schinkel, Klenze, K. Bötticher, G. Semper, C.L. Stieglitz,
F. Kugler, H. Hübsch en W. Lübke, om slechts de belangrijkste te noemen.37.
In de bouwwerken van Schinkel en Klenze zag Büchler de verwezenlijking van
zijn ideaal de vormentaal van de klassieke oudheid nieuw leven in te blazen en voor
de eigen tijd verder te ontwikkelen.
Ook de hier al eerder genoemde Nederlandse vertaling van Kuglers Handbuch in
de Bouwkundige Bijdragen weerspiegelde de opvattingen en stijl-
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voorkeuren

3 De Grieks-dorische orde volgens een in Nederland veelgebruikt ordenboek van J. van Straaten,
Vignola der Ambachtslieden, of gemakkelijke wijze om de vijf bouworden te teekenen, Amsterdam
1825, plaat V. Van Straaten baseerde zich voor zijn weergave van de dorische orde op de Romeinse
versie daarvan, dus met sokkel, basement en dubbele profilering van het kapiteel.

van de Berlijnse Schinkelschool.
Kuglers opmerkingen over de eigentijdse bouwkunst waren Büchler dan ook uit
het hart gegrepen. In het slotwoord waarin Kugler zijn visie op de toekomst van de
bouwkunst uiteenzette, veroordeelde Kugler - en dus ook zijn vertaler in de
Bouwkundige Bijdragen - de rechtstreekse imitatie van de Griekse stijl zoals dat
volgens hem in Engeland het geval was. Beter was het: ‘uit de Grieksche geest iets
nieuws te scheppen (...) en voornamelijk is het K.F. Schinkel, wiens gebouwen weder
de zuivere kunst van het maken der klassieke vormen doen kennen’.38.

Het klassieke
De eigentijdse bouwkunst: Büchlers recensie van Penns Handboek in De
Gids
De mogelijkheden tot vernieuwing die de oriëntatie op de architectuurgeschiedenis
bood, kwam duidelijk tot uiting in J.J. Penns Handboek der Schoone Bouwkunst dat
verscheen in 1840 en door Büchler meteen in De Gids (1841) met veel enthousiasme
gerecenseerd werd. Het feit dat Penn zijn opleiding te Berlijn aan Schinkels
Bau-Akademie had voltooid en zijn Handboek op de zelfde leest had geschoeid als
diens Berlijnse colleges was dan ook een aanbeveling van de eerste orde: ‘(...) die
school toch wordt als eene der beste inrigtingen van
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4 De Grieks-dorische zuil bij J.J. Penn, Handboek der Schoone Bouwkunst, Breda 1841, plaat IV.
Penns schets van de ontwikkeling van de archaïsche naar de klassieke zuilvorm is gebaseerd op de
resultaten van recent historisch onderzoek naar Griekse tempels.
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dien aard beschouwd, en de daar aan het hoofd staande bouwkunstenaar SCHINKEL
verdient met regt den roem, die hem ook buiten zijn Vaderland wordt toegebragt’,
aldus Büchler.39.
Penn had in zijn Handboek de resultaten van het historisch onderzoek naar antieke
tempels als uitgangspunt genomen. Voor het eerst in de geschiedenis van de
Nederlandse architectuurtheorie dienden daarom de drie oorspronkelijke Griekse
orden als grondslag genomen voor een leerboek. Dit in tegenstelling tot wat in de
traditie van de ordenboeken à la Vignola en Scamozzi gebruikelijk was. Deze bevatten
een systeem van regels dat ontleend was aan de architectuur uit de Romeinse oudheid
en vooral aan het niet altijd even lucide tractaat van Vitruvius, de enige substantiële
verhandeling over architectuur die uit de oudheid is overgeleverd. De archeologische
studies van de Griekse architectuur toonden in de ogen van Büchler de
ondeugdelijkheid aan van Vitruvius’ tractaat als bron van het classicisme. Na meer
dan vier eeuwen lang als kern van de architectuurtheorie de classicistisch
georiënteerde architect tot voorbeeld te hebben gediend, voldeed het niet langer aan
de nieuwe normen van kritisch-historisch onderzoek.40. Het was, aldus Büchler, dan
ook twijfelachtig of Vitruvius de ‘meesterstukken der Grieken’ wel ooit goed gekend
had. Een vergelijking van recente opmetingen van Griekse monumenten met de
beschrijving die Vitruvius er van gaf wees uit dat ‘dien bouwmeester van Augustus
de door hem beschreven Grieksche bouwwerken nimmer gezien had!’.41.
De ordenboeken waren in de ogen van Büchler door de vooruitgang van de nieuwe
architectuurhistorische discipline ontmaskerd als een systeem van imitatie en
navolging: van ‘vindingen van Romeinsche bouwmeesters bij het verval der kunst’.
‘En wij’, zo vroeg Büchler retorisch, ‘zullen wij nog steeds slaafsche navolgers zijn
van deze navolgers; zullen wij nog steeds bij VITRUVIUS en VIGNOLA zweren,
terwijl wij het geluk hebben, de oorspronkelijke type te kennen, die voor hen
verborgen was?’42.
Stelselmatig sprak hij van studie van de Griekse oudheid, niet van imitatie of
nabootsing: ‘(...) wij vinden toch hier geene bepaalde formulieren, of juiste opgaven
van maten, die slaafsch behoeven gevolgd te worden; de beoefenaar wordt steeds
verwezen naar de schoone overblijfselen der oudheid, welker studie hem
onophoudelijk wordt aanbevolen.’43. De Griekse bouwkunst belichaamde voor hem
een bepaald esthetisch ideaal; dat ideaal op eigentijdse wijze doen herleven, dààr
kwam het naar zijn mening op aan. Nadrukkelijk waarschuwde Büchler voor het
gevaar van een ‘zoogenaamde Grieksche bouwkunst, welke Grieksche vormen
aanduidt, maar Griekschen geest mist’.44.

A.W. van Dams opmetingen van Griekse tempels
Waardering voor de Griekse bouwkunst zoals bij Büchler manifest is, dateert reeds
uit het midden van de achttiende eeuw, de tijd van de ontdekking van de antieke
tempels in Zuid-Italië en Griekenland zelf. Vanaf dat moment verschenen publikaties
op het gebied van de klassieke archeologie waarin de Griekse beschaving centraal
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stond. De classicus Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) gaf een van de eerste
overzichten van de Griekse kunst in zijn Geschichte der Kunst des Altertums (Dresden
1764). Omstreeks dezelfde tijd verschenen de Antiquities of Athens (Londen, Vol. I
1762) van James Stuart en Nicolas Revett en de impressies van de Griekse reizen
van Julien Le Roy, in diens Les Ruïnes des plus beaux monuments de la Grèce (1754
e.v.) om slechts de belangrijkste te noemen.
Een essentieel verschil met Büchlers denkwijze is dat in deze laat achttiende-eeuwse
publikaties de Griekse bouwkunst nog een abstract en normatief schoonheidsideaal
vertegenwoordigde. Dit kwam in deze studies in de plaats van de (eveneens
normatieve) voorschriften van de ordenboeken die gebaseerd waren op Vitruvius en
de Romeinse overblijfselen en die - wij vermelden het nogmaals - tot in de negentiende
eeuw hardnekkig bleven voortleven. De publikaties over de Griekse kunst waren in
Nederland bekend; ook het abstracte schoonheidsideaal kende in ons land zijn
aanhangers.45.
Dit bleek in 1841, toen de jonge en tot dan nog onbekende architect A.W. van
Dam terugkwam van een vierjarige studiereis in het buitenland.46. Een architect, die
de antieke ruïnes met eigen ogen aanschouwd en ter plekke opgemeten had, was in
Nederland een novum. Zijn ‘opmeetingen van eenige tempels door hem in Griekenland
en vooral Athene gezamenlijk met andere architecten gedaan’ zijn echter in de eerste
plaats van belang omdat hieruit bleek dat de hoogtepunten van de Griekse bouwkunst47.
niet volgens vaste regels, die alle verhoudingen bepaalden, waren geconstrueerd,
maar volgens weloverwogen afwijkingen daarvan.48. Van Dams uitkomsten van
empirisch-historisch onderzoek botsten met de academische canons die gehanteerd
werden door Zocher en Reijers, de leden van de bouwkunstsectie van de Vierde
Klasse van het Koninklijk Nederlands Instituut. Zij begroetten Van Dams bevindingen
dan ook met veel scepsis.
Büchler was daarentegen meteen gefascineerd door
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de resultaten van Van Dams onderzoek. In een gedetailleerde schriftelijke reactie
deed Büchler aan de Klasse verslag van een literatuuronderzoek naar wat ‘vroegere
reizende bouwkundigen’ hierover geschreven hadden.49. De door hem geraadpleegde
bronnen - hij noemde met name Delagardette (voor Paestum) en Stuart en Revett
(voor Athene) - maakten echter geen melding van de door Van Dam geconstateerde
afwijkingen.50.
Büchlers voorstel aan Van Dam was gezamenlijk een publikatie van de opmetingen
te verzorgen waarbij Büchler het theoretisch gedeelte zou schrijven. ‘Het zoude eene
belangrijke bijdrage leveren tot de bouwkunst der Ouden, behalve nog dat het ieder
die belang in de kunst steld, aangenaam zoude zijn, dat een Noord-Nederlandsche
architect iets nieuws had bijgedragen, tot de kennis der oude bouwwerken, die de
belangstelling van het geheel beschaafd Europa gaande maken’, aldus Büchler.51.
Nog in maart 1843 werden de uitkomsten van Van Dams opmetingen niet zonder
pathos bestreden door de Leidse classicus D.P.G. Humbert de Superville. Humbert
was (naast zijn werkzaamheden als schilder en theoreticus) geestelijk vader van een
‘Projet d'un Musée Classique de la Statuaire Ancienne au moyen des Jets en Plâtre’
en later ook daadwerkelijk directeur van het Kabinet van Pleisterbeelden, een collectie
antieke Griekse en Romeinse gipsafgietsels, ondergebracht in het in 1818 door Koning
Willem I opgerichte Rijksmuseum van Oudheden.52.
Uiteindelijk was het Isaac Warnsinck, die de discussie in het voordeel van Van
Dam besliste. Warnsinck baseerde zijn ‘kort en klaar gesteld betoog van naauwkeurige
berekeningen vergezeld’ op een ‘Duitsch bouwkundig maandschrift’ waaruit
onomstotelijk bleek dat aan de door Van Dam vastgestelde afwijkingen niet viel te
twijfelen, terwijl hij daarbij ‘verschillende redenen [aanvoerde] die tot die wijze van
bouwen bij de Grieken aanleiding kunnen gegeven hebben’.53.
Dat juist Warnsinck de confrontatie met Zocher en Reijers zocht, is niet
verwonderlijk. Warnsinck had drie jaar eerder, in 1840 dus, in een felle polemiek
over Zochers Beurs deze laatste verweten te weinig naar de zuiver Griekse bouwkunst
te hebben gekeken en te veel naar de decoratieve opvatting van deze stijl, zoals die
in Engeland bij ‘Greek Revivalists’ in de mode was.54. Warnsinck onderbouwde zijn
betoog met gedachtengoed van eminente buitenlandse architectuurtheoretici. In een
later overzicht van de Beurspolemiek ergerde Büchler zich aan Zochers onwil om
in te gaan op Warnsincks kritiek en zich zodoende te begeven op het gebied van de
architectuurtheorie. Sarcastisch merkte hij ten aanzien van zijn medebestuurder in
de Vierde Klasse op: ‘(...) wij wenschten zoo gaarne hem te tellen onder die
kunstenaars, welke in de kunst iets anders zien, dan de koe, die hen van boter
voorziet’.55.

Een heidense bouwstijl voor ‘Christen-tempels’. Een filosofische
verantwoording van Büchlers voorliefde voor het Grieks
Waarom kende Büchler een dergelijk groot belang toe aan de Griekse bouwkunst?
Een belangrijke verklaring daarvoor kan men vinden in zijn al eerder aangehaalde
‘Kunstbeschouwing’ (9 april 1838) voor de Vierde Klasse van het Koninklijk Instituut,
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waarin hij de ‘bouw van Christen-kerken’ behandelde. Dit was een onderwerp, waar
Büchler ‘reeds vele Bouwstoffen tot eigene bewerking had zamengebragt, maar dat
nog niet tot genoegzame rijpheid was gekomen’.56.
In deze redevoering gaf hij een filosofische uiteenzetting over de fundering van
zijn esthetische voorkeur voor het Grieks als universele en alomgeldige Christelijke
bouwstijl. Hij onderbouwde dit met een opmerkelijk argument: de overeenkomst
van de grondslagen van het Christelijke geloof met die van de Griekse godsdienst,
beide zouden ‘waar, wezenlijk en positief’ zijn. Daarnaast bestond bij de Grieken
een ‘vrije en onveranderlijke herinnering aan en gevoel voor Goddelijke
volkomenheid’, waarmee Büchler refereerde aan het in tijd samenvallen van de
Griekse bouwkunst met Christus' aanwezigheid op aarde!
Hij baseerde zich hiervoor zoals gezegd op Klenze's Anweisungen zur Architektur
des Christlichen Cultus. In navolging van Klenze diende volgens Büchler het
‘grondtype’ voor een kerkgebouw samengesteld te worden uit een stijlkaart van
historische perioden: ‘Dit grondtype op te sporen, in de kerkgrotten van Abyssiniën,
in Heidensche tempels en Baselieken, Moorsche Moskeën, Lombardysche,
Byzantijnsche en Duitsche Kerken en uit alle die verscheidenheden het ware te kiezen,
[is] de hoogste roeping voor den kunstenaar van den tegenwoordigen tijd.’ Lijkt
Büchler in deze passage een voorstander te zijn van verschillende stijlopties,
uiteindelijk blijkt er in zijn ogen slechts een ware stijl te zijn: ‘Nadat in Indiën,
Egypte, Mediën, Assyriën, en Persiën onderscheidene proeven, ja, van tijd tot tijd
groote stappen ter volmaking gedaan waren, bereikte de kunst eindelijk den hoogsten
trap in Griekenland. De Grieksche Architectuur hield zich steeds onverbrekelijk vast
aan de ware gronden der Kunst en werd daarbij steeds door Schoonheidszin geleid
(...). De Grieksche bouwkunst kan dus op zich zelve, als de volmaaktste genoemd
worden, en er is
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geene reden aanwezig, haar niet als architectuur van alle landen en tijden te erkennen,
als boven andere waar, wezenlijk en positief en daarom haar als de bouwkunst te
verklaren van het ware, wezenlijke en positieve Christendom.’
Büchlers gebruik van de term ‘Grieks’ was echter rond die tijd niet altijd even
eenduidig. Hoewel hij op het standpunt stond dat er ‘lechts eene, voor alle landen
en tijden algemeen geldige, absolute en objective’ architectonische vorm bestond,
erkende hij tegelijkertijd dat een stijl tijdsgebonden was: ‘De [bouwkundige]
zamenvoegingen worden door klimaat gewijzigd en kunnen dus niet overal dezelfde
zijn’. Dat hij daarbij niet uitsluitend Griekse tempelarchitectuur maar meer een
klassieke vormentaal in het algemeen op het oog had, blijkt uit het slot van zijn
redevoering, waarin hij Brunelleschi's Santo Spirito en San Lorenzo te Florence als
studieobjecten aanbeveelt. Deze kerkgebouwen beschouwde hij als historische
voorbeelden van de wijze waarop de antieke architectuur aangewend kon worden
voor ‘hetgeen het tegenwoordige behoeft, en de christelijke cultus vordert’.57.
Zijn oordeel over de ‘zoogenaamden Gothischen en Oud-duitschen Bouwstijl’
was in 1838 ‘allerongunstigst, als op willekeur, bij schijnbare regelmaat - het
hoofdkarakter van den tijd waarin zij gesticht zijn - gegrond.’

5 K.F. Schinkel, ‘Das Museum am Lustgarten’ (1823-1830), in: Sammlung architektonische Entwürfe
(...), Berlijn 1832, Heft 17 Blatt 103-107

Hoewel Büchlers denkbeelden in later tijd meer uitgekristalliseerd waren en zijn
waardering voor bouwstijlen als de gotiek aanmerkelijk positiever uitviel, bleef hij
vasthouden aan het Griekse ideaal. Zo merkte hij in 1858 op een algemene
ledenbijeenkomst van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst op dat
Christopher Wrens oorspronkelijke bouwplan voor de St. Paul in Londen, meer dan
het uitgevoerde ontwerp, overeenkomstig een Griekse tempel was ontworpen. De
bouwheren beschouwden evenwel het oorspronkelijke plan als ‘te heidensch’, aldus
Büchler, die zijn verontwaardiging hierover niet verbloemde: ‘ook toen reeds
bedierven de bouwheeren het uitvoeren van plannen door kundige bouwmeesters
ontworpen’.58. Voor Büchler was de Griekse architectuur de zuivere bron van het
classicisme, dat sedert de Renaissance een ononderbroken en in zijn tijd nog immer
vitale traditie vormde. Derhalve achtte Büchler uitsluitend de Griekse bouwstijl
geschikt om aan de eigen tijd aan te passen en verder te ontwikkelen, zoals Schinkel
had gedemonstreerd met bouwwerken als het Altes Museum te Berlijn (1823-1833)
en de Nikolaikirche te Potsdam (1830-1849).
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In tegenstelling tot Büchler beschouwde Schinkel naast het Grieks andere
bouwstijlen evenzeer geschikt om verder te ontwikkelen. Zo paste hij voor kerken
ook de gotiek en de ‘Rundbogenstil’ toe. Büchlers protégés, als Heynincx, Warnsinck
en Van Dam, volgden in dit opzicht Schinkel wel.59.
Warnsinck schreef in de toelichting bij zijn ontwerp voor de kerk in
Wilhelminadorp (1840-1841), uitgevoerd
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6 Is. Warnsinck, N.H. kerk te Wilhelminadorp (1841), in: Bouwkundige Bijdragen dl. III 1845, plaat
I. Warnsinck richtte zich hierbij kennelijk op enkele kerkontwerpen van Schinkel uit de jaren dertig
in eenvoudige ‘Rundbogenstil’ uitgevoerd in baksteen, afgebeeld in: K.F. Schinkel, Sammlung
architektonische Entwürfe (...), Berlijn 1829, Heft 14-16, Blatt 87-100.

in ‘Rundbogenstil’, dat hij ‘bij de zamenstelling van dit ontwerp het oog gevestigd
hield op vele der fraaije kerkontwerpen van den eenigen Schinkel’.60. Van Dam
gebruikte op zijn beurt de gotiek als uitgangspunt bij het ontwerp voor de Zuiderkerk
te Rotterdam (1845)61.

De ‘romantische’ richting
Een ‘afgesloten tijdvak’, de toepasbaarheid van de gotiek in de eigen tijd
Büchlers mening over de toepasbaarheid van de gotische stijl komt tot uiting in twee
recensies die hij publiceerde in het tijdschrift De Gids, respectievelijk van W.C.
Timmermans Bijdrage tot de Geschiedenis van de Bouwkunde der Middeleeuwen,
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of Handleiding tot de Geschiedenis der Gothische Bouworde in 1839 en van Servaas
de Jongs Bijdrage tot de kennis der Gothische bouwkunst of Spitsbogenstijl in
Nederland in 1847.62.
Beide publikaties pretendeerden een overzicht van de gotiek te geven, iets waar
Büchler als warm voorstander van de bestudering van de middeleeuwse bouwkunst
zeker niet a priori onwelwillend tegenover stond. Beide boeken bedoelden echter
ook een handleiding voor eigentijdse architecten te zijn. Zij waren daar kwalitatief
gezien volgens Büchler niet geschikt voor. En zelfs afgezien daarvan zag Büchler
geen nut in dergelijke handleidingen, vanwege de eenvoudige reden dat hij geen heil
zag in het verder ontwikkelen van de gotische bouwstijl in eigen tijd.
Hij kon zich dan ook niet verenigen met Servaas de Jongs uitspraak over deze
stijl: ‘Tot heden zijn er nog geen andere kerken gesticht, beter dan deze, tot de
uitoefening der Katholiek-Christelijke eeredienst geëigend’.63. De Jong plaatste - en
dat was voor het eerst in een Nederlandstalige publikatie - de gotiek in een exclusief
katholiek-ideologisch daglicht. Hierover was Büchler bijzonder verontwaardigd:
‘Deze uitspraak doet ons leed voor het schoone Italië en vooral voor u, Rome!,
middelpunt van het Katholicisme, Christelijke stad bij uitnemendheid! Dat groote,
dat heilige Rome, omvat binnen zijne muren gedenkteekenen van al de verschillende
tijdvakken van het Christendom, van de Catacomben af, tot aan den heerlijken Tempel
van het Vaticaan, maar bezit geen enkel in den spitsbogenstijl opgetrokken
heiligdom’.64.
Verder wilde De Jong de gotiek, of in zijn terminologie: ‘germaansche bouwtrant’,
niet alleen doen herleven in de eigentijdse kerkelijke bouwkunst, maar ook in de
profane architectuur.65. Hoewel Büchler zoals gezegd grote waardering had voor de
gotiek als historisch verschijnsel, verwierp hij dergelijke opvattingen met kracht door
te stellen dat ‘de spitsbogenstijl der middeleeuwen als een allervoortreffelijkst
voortbrengsel van dat afgesloten tijdvak moet beschouwd worden, maar nimmer in
de 19de eeuw op nieuw mag worden ingevoerd’.66.
Hij lichtte zijn standpunt toe met een instemmende verwijzing naar ‘het oordeel
door het Fransche Instituut, de Académie des Beaux-Arts’. Dit ‘oordeel’ was
inderdaad kort daarvoor gepubliceerd in de Bouwkundige Bijdragen onder de titel
‘Beschouwingen omtrent de vraag: mag de Gothische stijl op kerken van de XIXe
eeuw worden toegepast?’67. In dit artikel werd de opvatting geponeerd dat de gotische
bouwkunst als historisch verschijnsel weliswaar boeiend was en waard bestudeerd
en zelfs geconserveerd te worden, maar dat deze stijl absoluut niet in de eigentijdse
architectuur opnieuw gebruikt mocht worden. De bezwaren die uit het stuk naar
voren komen, waren drieledig. De gotiek werd niet beschouwd als een exclusieve
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kerkelijke stijl.68. Ook esthetisch stuitte toepassing van de gotiek op bezwaren: in
tegenstelling tot de classicistische kunst trof men in de middeleeuwse bouwkunst
geen ‘stelsel van evenredigheid aan, de onderdeelen zijn nimmer in verhouding met
het geheel; alles is eigenzin en willekeur, zoowel bij de uitvinding als bij het gebruik
der versierselen; en de overvloed der ornamenten bij den voorgevel dier kerken,
vergeleken bij derzelver geheele afwezigheid in hun binnenste, is een stootend gebrek
en een wezenlijk verkeerd denkbeeld’.69.
Het derde en laatste bezwaar hing samen met een belangrijke eis die de
negentiende-eeuwse kunsttheorie stelde, namelijk de noodzaak eigentijds te zijn. De
toenemende kennis van de architectuurgeschiedenis had het idee doen postvatten dat
elke stijl onlosmakelijk was verbonden met een historische context, elke samenleving
drukte zich op geheel eigen wijze uit in een passende bouwstijl. Omdat de
maatschappelijke omstandigheden van de negentiende eeuw niet meer die van de
middeleeuwen waren, kon de eigentijdse architect dus niet meer teruggrijpen naar
oude vormen. Zo klonk ook in Nederland een echo van het internationale adagium
‘Zeitgemäß’ te zijn of ‘il faut être de son temps’: ‘In het kort, voor de kunsten, even
als voor de maatschappijen, bestaat slechts één natuurlijk en wettig middel om zich
voort te brengen, dat is: van hunnen tijd te zijn, in de denkbeelden hunner eeuw te
leven’.70. Dit betekende echter geenszins dat men zich van het verleden diende af te
keren. Integendeel, de geschiedenis diende nauwkeurig bestudeerd te worden;
historische vormen dienden niet langer tot imitatie maar meer tot inspiratie. Het was
de opdracht van eigentijdse architecten ‘werken te scheppen, welke hun eigen zijn,
met in het verledene te putten en in het tegenwoordige te kiezen’.71. [cursief
T.J.B./C.P.K.]

De historische studie naar de gotiek
Alhoewel Büchler de boeken van Timmerman en De Jong afwees als handleiding,
was hij in beginsel zeker niet afkerig van een historische verhandeling over de gotiek;
zijn eigen grote belezenheid op het gebied van de middeleeuwse bouwkunst blijkt
uit zijn bibliotheekcatalogus, waarin verschillende belangrijke publikaties op dit
gebied voorkomen.72. Nederland liep - ondanks het feit dat de neogotiek sedert het
einde van de achttiende eeuw geen onbekend verschijnsel was - met de
geschiedschrijving van de middeleeuwse bouwkunst achter bij het buitenland.73.
Timmermans Bijdrage was de eerste Nederlandstalige publikatie in boekvorm op
dit gebied: ‘Nog geen bouwkundig Schrijver [heeft] bij ons, de wijze van bouwen
in de middeleeuwen eigenlijk behandeld’, begon Büchler zijn recensie. Desondanks
kon Timmermans boek niet rekenen op bijval van Büchler. Diens kritiek richtte zich
vooral op het gebruik van verouderde bronnen: Timmermans meest recente bron was
C.L. Stieglitz' Altdeutsche Baukunst van 1820. ‘Sedert zijn er bijna twintig jaren
verloopen, en in deze laatste twintig jaren heeft de studie der bouwkunst van de
middeleeuwen, vele verdienstelijke Schrijvers bezig gehouden’, aldus Büchler die
goed op de hoogte bleek van de wetenschappelijke stand van zaken buiten
Nederland.74. Het gedeelte over Nederlandse bouwkunst was naar zijn mening ook
veel te mager en bovendien slechts gebaseerd op het achttiendeeeuwse en wat de
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bouwkunst betreft weinig informatieve reeks boekwerken uitgegeven onder de titel
De tegenwoordige staat der Nederlanden.
Büchlers voornaamste bezwaar betrof echter de methode van onderzoek van
Timmerman. Voor een geschiedenis van de Nederlandse middeleeuwse bouwkunst
kon men volgens Büchler niet volstaan met het compileren van bestaande publikaties,
maar moest de auteur zich baseren op eigen waarneming en analyse, met andere
woorden: ‘in plaats van uit vreemde werken zijn onderwerp te putten, eens in ons
niet zeer uitgestrekt Vaderland rond te zien; hij geloove ons, als wij hem zeggen, dat
daar nog gedenkstukken der Middeleeuwsche Bouwkunst gevonden worden, wel
waardig om aan de vergetelheid ontrukt te worden’.75.
Wat dat betreft was het boek van de Leeuwarder vrijmetselaar en kunstcriticus
Servaas de Jong beter.76. Deze auteur had wel een eigen objectgericht comparatief
onderzoek naar middeleeuwse gebouwen verricht. De bestudering van de Domkerk
te Utrecht en de Sint Jan te 's-Hertogenbosch dienden de auteur naar eigen zeggen
als uitgangspunt voor zijn boek.
Maar ook dat was voor Büchler nog niet voldoende. Hij pleitte voor een uitbreiding
van de onbevooroordeelde studie van middeleeuwse monumenten met historisch
bronnen- en archiefonderzoek77.: ‘Wij gelooven, dat de studie der monumenten niet
veel licht meer zal verspreiden over het duistere der middeleeuwsche bouwkunst; de
naauwkeurige waarnemingen omtrent den Dom te Utrecht en de St. Janskerk te 's
Bosch mogen eene leemte aanvullen, welke in de studie van de monumenten der
middeleeuwen alsnog bestaat; maar nimmer zullen die waarnemingen in staat zijn
om den sluijer geheel op te heffen, dien de studie van zoo vele belangrijker
monumenten nog op de bouwkunst van dat tijdvak heeft gespreid gelaten. Oude
documenten en handschriften zijn de eenige middelen, om hier het gewenschte licht
te zien geboren worden.’78.
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Het belang dat Büchler daaraan hechtte, valt te verklaren uit De Jongs speculaties
over de gotiek die op geen enkele historische bron waren gebaseerd. Met name diens
opvatting dat de gotiek in de 13de eeuw ‘als door eenen tooverslag’ door de orde
van de vrijmetselaars in het leven zou zijn geroepen irriteerde Büchler mateloos.
Büchler wees er op dat in De Jongs argumentatie de organische ontwikkeling van
de vroege gotiek uit de romaanse bouwkunst, ‘de overgangsperiode van den
rondbogenstijl tot den puntbogigen geheel wordt weggecijferd’.79. In plaats van
fantasieën over vrijmetselarij zag Büchler liever een ‘kritisch-historisch onderzoek’
[term van Büchler, T.J.B./C.P.K.] naar het functioneren van de middeleeuwse
bouwhutten. Met niet minder scepsis begroette Büchler De Jongs opvatting ‘dat het
grondbeginsel van den zuiveren spitsbogen-stijl, sedert de eerste helft der 14de eeuw,
geheel als door eenen tooverslag uit den bouw der gothische kerken is verdwenen
(...) Dit is de tweede tooverslag, waarvan de schrijver gebruik maakt’.80. Voorts
confronteerde hij De Jongs rigide periodisering van de gotiek in vijf fasen met
historische voorbeelden, die daarmee in strijd waren.81.

Restauratie
Hoewel Büchler de gotiek louter als historisch fenomeen waardeerde - en hij in deze
stijl dus geen ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst zag - kon de kennis
hiervan wel in praktische zin worden aangewend bij restauraties. Büchler was een
warm voorstander van het behoud van monumenten.
Hierbij moest men in zijn ogen niet alleen de artistieke, maar evenzeer de
geschiedkundige waarde van het gebouw in ogenschouw nemen: ‘Men is het reeds
voor lang eens omtrent het belang der bouwwerken voor de geschiedenis, en uit dat
oogpunt is het ook nuttig dat een slecht gebouw blijve bestaan’.82.
Voor een gebouw dat in Servaas de Jongs boek centraal stond, de Bossche Sint
Jan, werd in 1853 een initiatief tot restauratie genomen. In dat jaar schreef het
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant een
prijsvraag uit met als onderwerp: ‘Een plan van herstelling van het uitwendige der
St. Janskerk te 's Hertogenbosch (...)’.83. Typerend voor Büchlers deskundigheid op
het gebied van de geschiedenis van de vaderlandse architectuur is dat hij - als
voorzitter van de Maatschappij - gevraagd werd zitting te nemen in de
beoordelingscommissie. Bovendien mocht hij twee Nederlandse en twee buitenlandse
deskundigen van naam aanwijzen. Als buitenlandse leden van de commissie werden
benoemd: Ch. Delsaux uit Luik die aldaar restauratiewerkzaamheden had verricht
en E.F. Zwirner, als ‘Dombaumeister’ belast met de restauratie en voltooiing van de
Keulse Dom.84. De keuze viel verder op de architecten A.W. van Dam en W.N. Rose,
beiden uit Rotterdam en actief in de Maatschappij. Van Dam was - zoals gezegd de architect van de neogotische Zuiderkerk in Rotterdam. Rose, toentertijd Rotterdams
stadsarchitect, was een groot bewonderaar van de gotiek en pleitbezorger voor het
behoud van middeleeuwse kerken.85.
Elk lid van de beoordelingscommissie, inclusief Büchler, vervaardigde een rapport.
Uit de beoordelingen bleek dat de enige inzending, vervaardigd door de gebroeders
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Donkers, niet in aanmerking kwam voor bekroning. Ook indien die wel plaats zou
hebben gevonden, was het twijfelachtig of daadwerkelijk overgaan zou worden tot
uitvoering van de plannen, aangezien het Provinciaal Genootschap geen enkele
zeggenschap over het gebouw had.
De gang van zaken in Den Bosch was kenmerkend voor de Nederlandse situatie
rond het midden van de eeuw. Op het gebied van de monumentenzorg werden weinig
initiatieven ontplooid; wat er gebeurde was het werk van particulieren, en dan veelal
- zoals in het geval van Den Bosch - van verenigingen. Zij boekten echter doorgaans
niet het gewenste resultaat. De gebrekkige monumentenzorg was echter niet alleen
te wijten aan de geringe restauratieactiviteiten. Een eerste vereiste om te komen tot
een daadwerkelijke zorg voor het bouwkundig erfgoed was een inventarisatie en
documentatie daarvan.

De vaderlandse bouwkunst
Oude Bestaande Gebouwen
Het kost een behoorlijke dosis inlevingsvermogen om een beeld te krijgen van de
geringe kennis die men rond 1850 van het bouwkundig erfgoed had. Natuurlijk kende
men de belangrijkste bouwwerken uit de eigen stad, al waren de gegevens daarover
schaars, maar de algemene kennis van de Nederlandse architectuur was uitermate
gering, ten dele vanwege de tijdrovende verbindingen, ten dele vanwege het ontbreken
van overzichtswerken. Wat betreft het bestuderen, opmeten en publiceren van
vaderlandse gebouwen maakte de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst zich
zeer verdienstelijk. Büchler was op dit gebied een van de drijvende krachten. Zo nam
hij een initiatief over van de jonggestorven Heynincx om oude gebouwen die
voorbestemd waren tot sloop te documenteren: ‘De uitvoering van dit voornemen
was voorzeker hoogst wenschelijk; daardoor toch konden de
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weinige nog bestaande overblijfselen van vroeger bouwkunst in herinnering blijven,
en eene reeks vormen van bouwstoffen voor de geschiedenis der vaderlandsche
kunst’.86. Büchler droeg zorg voor publikatie van de onder supervisie van Heynincx
vervaardigde afbeelding van het ‘Huis met de Hoofden’ te Amsterdam in de
Bouwkundige Bijdragen en schreef zelf de begeleidende tekst, waarvoor hij zich
conform zijn eigen opvattingen goed documenteerde.87.
Nadat enkele oude bouwwerken in de Bouwkundige Bijdragen waren gepubliceerd,
werd - uit kostenoogpunt - besloten een afzonderlijk plaatwerk hiervoor te bestemmen,
de Afbeeldingen van Oude Bestaande Gebouwen, dat vanaf 1853 verscheen. Deze
prachtige uitgave, het paradepaardje van de Maatschappij, mocht zich in de
permanente aandacht van Büchler verheugen; deze werkte dan ook jarenlang aan
een overzicht van oude gebouwen in Nederland die hij geschikt achtte voor opname.88.

Van Campen
De Afbeeldingen van Oude Bestaande Gebouwen waren niet opgezet om de eigentijdse
architect een vormenarsenaal aan te reiken. In bijvoorbeeld zijn artikel over het Huis
met de Hoofden besprak Büchler de architectuur ten tijde van Hendrik de Keyser
zonder hieraan een voorbeeldfunctie toe te kennen. Men krijgt uit zijn geschriften
en uit zijn prijsvraagverhandeling uit 1843 in het bijzonder de indruk dat er voor
hem maar één werkelijk fraai en voorbeeldig gebouw in Nederland bestond: Van
Campens stadhuis op de Dam. De voorbeeldwerking die Büchler aan dit classicistische
gebouw toeschreef, beperkte zich niet tot de vormentaal; ook de bouwmeester daarvan
werd de eigentijdse architecten als spiegel voorgehouden. Van Campen, opgeleid
als schilder, was voor Büchler en de zijnen een historisch voorbeeld van een
kunstenaar-architect die niet uit de ambachtelijke traditie was voortgekomen.
De eerste steenlegging van het raadhuis werd dan ook door de Maatschappij in
1848 op initiatief van Büchler op plechtige wijze herdacht. In de grote zaal van het
Amsterdamse Odeon hield Büchler zelf, geflankeerd door een buste van de grote
bouwmeester, de feestrede en droeg W.H. Warnsinck, de vader van Isaac, een
dichtwerk voor. In zijn voordracht presenteerde Büchler het Amsterdamse raadhuis
als een ‘trotsch gedenkteeken der vaderlandsche bouwkunst’.89. Hij citeerde daarbij
met kennelijk genoegen uit Vondels Lofdicht Inwydinge van het Stadthuis
t'Amsterdam.90.
In zijn voordracht stelde Büchler: ‘het gebouw,
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7 ‘Het huis met de hoofden (1622), Keizersgracht Amsterdam. D.D. Büchler, ‘Het huis met de hoofden’,
in: Bouwkundige Bijdragen dl. VI 1851, 181-189, plaat IX. Hiermee wilde Büchler de aanzet geven
tot ‘eene reeks van bouwstoffen voor de geschiedenis der vaderlandsche bouwkunst’.

welks eerste grondlegging wij heden herinneren, [staat] nog in vollen luister daar,
en verkondigt nog bij voortduring den lof van den voortreffelijken bouwmeester.
Zegt mij, geachte medeleden en vrienden! kan er eene krachtiger getuigenis geleverd
worden voor de uitnemendheid der kunst, welke wij door deze Maatschappij trachten
te bevorderen? Kan er eene krachtiger opwekking voor den bouwkunstenaar bestaan,
om te trachten zijne studiën uit te breiden, zijne talenten te vermenigvuldigen? ... Ik
lees het antwoord op aller lippen (...)’.

Conclusie
Büchler was iemand die zichzelf met nadruk rekende tot de ‘liefhebbers en
begunstigers’ van de Nederlandse architectuur. Juist door deze dilettantistische
bemoeienis met de Nederlandse bouwkunst kon Büchler in het cultureel klimaat van
het tweede en derde kwart van de negentiende eeuw zo'n unieke en fascinerende
positie innemen. Zijn grote bestuurlijke daadkracht en de verwevenheid van functies
maakten hem tot een kleurrijk figuur.
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Büchler was daarbij een man van eigenzinnige opvattingen. Als amateur en autodidact
werd hij wellicht minder gehinderd door traditie en conventie dan vele van zijn
generatiegenoten.
Met zijn voorliefde voor het ‘gezuiverde Grieks’ nam Büchler in het toenmalige
debat over een eigentijdse stijl een uitgesproken standpunt in. Enerzijds kritiseerde
hij daarmee zijn eigen generatiegenoten als Jan David Zocher en Zeger Reijers, die
in zijn ogen van een academische, historisch ongefundeerde klassieke vormentaal
uitgingen. Anderzijds wilde hij niet zo ver gaan als de jongere garde, Heynincx,
Warnsinck en Van Dam in hun experimenten met ‘Rundbogenstil’ en neogotiek.
Büchlers waardering voor de Griekse architectuur kon steunen op een stevig
theoretisch fundament. Met zijn opvatting van de architectuur als een historisch,
tijdgebonden fenomeen introduceerde hij in het architectuurdebat niet alleen nieuwe
criteria als eigentijdsheid, oorspronkelijkheid, maar ook begrippen als eigen volksaard,
klimaat en religie. Hiermee sloot hij aan bij een internationale tendens in de
negentiende eeuw de bouwkunst een bredere maatschappelijke betekenis te geven
en weg te halen uit de sfeer van abstracte academische ontwerpkwesties.
Voor architecten van de jongere generatie die een dergelijke gedachtengang ook
aanhingen, was dit veelal een reden om het classicisme los te laten. Büchler
daarentegen trachtte aan te tonen dat de Griekse bouwkunst, als de zuivere bron van
het classicisme, het meest geschikt was om verder te ontwikkelen en aan te passen
aan de eisen van de eigen tijd.
Met zijn ideaal van de bouwkunst als wetenschap en kunst tegelijk droeg Büchler
bij aan het streven de architect naast de ambachtsman en de snel aan invloed winnende
ingenieur een eigen domein te geven. Dit deed hij vooral in de hoedanigheid van
voorzitter van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Herhaaldelijk wees
hij daarbij de architecten op het belang van de architectuurgeschiedenis, het terrein
waar hij zelf op uitblonk.
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jaar werd hij ook benoemd tot lid van de Vierde Klasse van het Koninklijk Instituut. Daarnaast
was hij bestuurslid van de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Over
Zocher: C.D.M. Moes, Architectuur als sieraad van de natuur. Architectuurtekeningen uit het
archief van J.D. Zocher jr. (1791-1870) en L.P. Zocher (1820-1915), Rotterdam 1992.
Zeger Reijers (1790-1857) was de zoon van de Arnhemse stadsarchitect en leerling van zijn
oom Leendert Viervant. Na een opleiding aan de Arnhemse stadstekenschool en als koninklijke
kwekeling van Lodewijk Napoleon te Parijs, vestigde hij zich in 1819 als stadsarchitect in Den
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19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.
30.

31.
32.

Haag. Vanaf de oprichting in 1820 was Reijers lid van de Koninklijke Akademie van Beeldende
Kunsten te Amsterdam. Opmerkelijk is zijn lidmaatschap van het Royal Institute of British
Architects (RIBA) vanaf 1835. In 1837 werd hij benoemd als lid van de Vierde Klasse van het
Koninklijk Instituut. Verder doceerde Reijers bouwkunst aan de Haagsche Akademie van
Beeldende kunsten, een onderwijsinstituut (1821-1859), even classicistisch van aard en inhoud
als de door Reijers ontworpen, fraaie huisvesting: een statig akademiegebouw met klassiek
Ionisch tempelfront, de eerste nieuw gebouwde kunstakademie in ons land. Het ‘Plan voor het
onderwijs in de bouwkunst’ aan deze instelling vermeldt in de eerste plaats: ‘onderwijs in de
vijf Grieksche en Romeinsche orden’. Zie: Het Archief ‘Hierdoor tot Hooger’ en: J.H. Coelink
Bennink, Inventaris van de 's Gravenhaagsche Teekenacademie, sinds 1859 Academie van
Beeldende Kunsten en technische Wetenschappen, 1821-1910, Gemeentelijke Archiefdienst 's
Gravenhage 1985; E.B.M. Lottman, ‘De Haagsche Teekenakademie. Haar bijdrage aan de
bouwkundige vorming in de tweede helft van de achttiende en de eerste helft van de negentiende
eeuw’, in: Jaarboek Die Haghe 1984, 28-59.
Verder waren ook de Zuidnederlandse architecten L. Roelandt en T.F. Suys lid van de
bouwkunstsectie. Hun werkzaamheid was na de Belgische afscheiding (1830) de facto nihil,
hoewel ze de juris wel lid bleven. Na de staatsregeling met Belgie zijn ze in 1841 als
‘upernumerair geassocieerde’ van de Klasse benoemd, hetgeen in de praktijk overeenkwam
met internationaal correspondent. Archief Vierde Klasse (n.1), notulenboeken I-IV.
De benoeming van Büchler tot voorzitter ging overigens niet zonder slag of stoot, zie: C.T.J.
Louis Rieber, op. cit. (n. 2), 21. Vermeldenswaard is verder dat hij een van de oprichters was
van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in 1858. Hij schonk het genootschap een
kostbaar laat 15de-eeuws getijdenboek. Zie: Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 1858-1933.
Amsterdam 1933, 21, 159-165.
Büchler nam jarenlang zitting in de commissie van medewerkers aan het tijdschrift en deed
hierin veelvuldig zijn invloed gelden.
D.D. Büchler, ‘Waarin ligt de reden van de weinige vorderingen der bouwkunst in ons vaderland,
in vergelijking van die bij andere volken, en welke zijn de middelen om haar bij ons hooger op
te voeren?’, s.l. 1845, 108.
D.D. Büchler, Openbare brief naar aanleiding van de Beantwoording der vraag ‘Waarin enz.’,
Amsterdam 1846, 11.
D.D. Büchler, op. cit. (n. 22), 80.
‘De mindere bekwaamheid onzer Bouwkundigen is niet het gevolg van gebrek aan aanleg of
loffelijken ijver, maar is toe te schrijven aan het onvolledige of ontoereikende der vroegere
opleiding.’ Ibid., 83. Büchler zag hier een taak voor de overheid weggelegd: ‘Wil de Staat de
Bouwkunst hooger opgevoerd zien; hij trekke zich de opleiding aan der toekomstige
bouwkunstenaren.’ Ibid., 84.
Ibid., 84.
Ibid., 81-82. Büchlers eigen voorstel was het bestaande bouwkunstonderwijs aan de Koninklijke
Militaire Akademie te Breda ‘waar alle voor de bouwkunde noodzakelijke hulp-wetenschappen
op uitmuntende wijze gedoceerd worden’ in deze zin uit te breiden. Ibid., 88.
Zo deed hij een aantal vernieuwende voorstellen op het gebied van de ‘Groote Prijs’ voor de
bouwkunst. Verder trachtte hij de diplomerende taak van de Akademie op het gebied van het
kunstonderwijs nieuwe inhoud te geven door zijn voorstellen op het terrein van de
‘getuigschriften van bekwaamheid tot het geven van (bouwkundig) teeken-onderwijs’. Zie:
D.D. Büchler, ‘Rapport van de commissie voor de Groote Prijs’ in: Archief Koninklijke
Akademie (n.12) inv. nr. 38 Bijlagen nr. 5 en inv.nr. 44, bijlagen nr. 12 Brief van Thorbecke
aan de Raad van bestuur d.d. 12 maart 1851. Verder: Archief Vierde Klasse (n.1) inv. nr. 144
notulenboek IV 1836-1845, 22 april en 2 december 1839 en Portefeuille Voorstellen nr. 12.
Het voorstel van Büchler en de reactie van de Minister werden besproken op een vergadering
van de Vierde Klasse, 4 oktober 1841, brief d.d. 24 september 1841 nr. 192.
D.D. Büchler, Rapport over het onderwijs aan de Koninklijke Akademie voor Civiel Ingenieurs
te Delft, in: Archief Vierde Klasse (n.1), Rapporten Notulenboek IV Inv. nr. 138.
Leo von Klenze, Anweisungen zur Architektur des Christlichen Cultus, München 1834, p. IV.
Redevoering in manuscript aanwezig in Archief Vierde Klasse (n.1), Verhandelingen II, inv.nr.
133 no. 20 en genoemd in notulenboek IV 1836-1845, inv.nr. 144, 9 april 1838.
D.D. Büchler, op. cit. (n. 22), 109-110.
‘Overzigt van de geschiedenis en de ontwikkeling der bouwkunst bij de verschillende volken
der aarde’, Bouwkundige Bijdragen 1 (1843) 25-34, 53-65, 101-110, 153-165, 207-222, 2 (1844)
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33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.
43.
44.
45.

1-21, 61-65, 127-143, 179-189, 3 (1845) 1-18, 93-116, 4 (1847) 1-22, 281-298, 5 (1849) 287-308,
6 (1851) 1-12, 145-168, 209-218, 289-316.
Gepubliceerd in: Bouwkundige Bijdragen, 2 (1844), 155-158.
G. Peschken, K.F. Schinkel, Das architektonische Lehrbuch, (K.F. Schinkel, Lebenswerk)
München 1979, 11 e.v.
D.D. Büchler, op. cit. (n. 22), 110, 111.
K.F. Schinkel, Sammlung architektonische Entwürfe, 28 Hefte, Berlijn 1819-1840; L. von
Klenze, Sammlung architektonische Entwürfe, für die Ausführung bestimmt, oder wirklich
ausgeführt, München, Stuttgart, Tübingen s.a.
Op het vlak van de actuele kunsttheorie waren de meeste grote namen met een eerste druk
vertegenwoordigd. Bij de verkoop bleek de veilingcatalogus ruim 80 pagina's met meer dan
1500 nummers te omvatten: Catalogus der uitmuntend geconditioneerde bibliotheek over
kunstgeschiedenis, bouw- en schilderkunst, wis- en natuurkunde, geschiedenis van Amsterdam,
letterkunde, plaat- en prachtwerken, teekeningen en prenten, etc., nagelaten door wijlen den
weled. gestr. heer D.D. Büchler, waarvan de verkooping zal plaats hebben op zaterdag 1 juni
1872 door den boekhandelaar R.W.P. de Vries, Firma C. Weddepohl, (Amsterdam 1872),
bewaard gebleven bij de Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam: Personalia: F., Büchler.
Bouwkundige Bijdragen 6 (1851), p. 215 e.v.. Ook in de ‘romantische’ middeleeuwse vormen
zag Kugler ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst. En dan nadrukkelijk niet in de
neogotiek maar meer in de ‘Rundbogenstil’ en de door Schinkel ontworpen Berlijnse ‘Allgemeine
Bauschule’ (1832-1836), bedoeld als een synthese van verticale middeleeuwse
constructie-elementen en een horizontale Griekse geledingswijze en ornamentiek. Büchler
daarentegen waardeerde Schinkel - en ook Klenze - als de zuiveraar van de classicistische
traditie. Over Schinkels ‘Bauakademie: K.F. Schinkel, op. cit. (n. 36), Heft 20, Blatt 121-126,
Tent. Cat. Berlijn (Oost), Staatliche Museen zu Berlin, Karl Friedrich Schinkel 1781-1841,
Berlijn 1980, 26-31; Tent. Cat. Berlijn (West), Karl Friedrich Schinkel, Architektur, Malerei,
Kunstgewerbe, H. Börsch-Supan, L. Grisebach red., Berlijn 1981, cat. nr. 82 a-f.
D.D. Büchler, ‘Boekbespreking: J.J. Penn, Handboek der schoone Bouwkunst, Breda 1840’,
in: De Gids 5 (1841), 1ste deel, 28-30 (citaat op p. 28). Aan Schinkels ‘Bauakademie’ maakten
de technische vakken samen met wiskunde, beschrijvende geometrie en stereometrie de helft
van het curriculum uit. De andere helft bestond uit esthetische vorming (zoals landschapstekenen,
architektuurtekenen, vrij handtekenen, ornamenttekenen) en bestudering van de
architectuurgeschiedenis.
Over het belang van Vitruvius voor de architectuurtheorie: G. Germann, Einführung in die
Geschichte der Architekturtheorie, Darmstadt 1980, 10: ‘Der Kunsthistoriker der die Geschichte
der Architektur behandelt, sieht sich in einer ähnlichen Lage wie ein Theologe, der sich mit
Dogmengeschichte befaßt: Was dem einen die Heilige Schrift, ist dem anderen das Werk De
Architectura Libri Decem (Zehn Bücher über Architektur) des Vitruv. (...) Man kann so weit
gehen zu sagen, daß die gesamte Architekturtheorie von der Renaissance bis zum Klassizismus
eine einzige, fortwährende Auseinandersetzung mit Vitruv darstelle, und man spricht häufig
von der vitruvianischen Architekturtheorie der Neuzeit oder vom Vitruvianismus.’ Zie verder:
E. Forssman, Karl Friedrich Schinkel, München 1981, Id. Dorisch, Jonisch, Korinthisch: Studien
über den Gebrauch der Säulenordnungen in der Architektur des 16.-18. Jahhunderts, Stockholm
1961; Id. Säule und Ornament, Studien zum Problem des Manierismus in den nordischen
Säulenbüchern und Vorlageblättern des 16. und 17. Jahrhunderts, Stockholm 1956. Voor een
overzicht van de wisselende waardering van Vitruvius en een geschiedenis van de verschillende
Nederlandse vertalingen van het tractaat, zie: A. Bodar, ‘Vitruvius in de Nederlanden’, in: Leids
Kunsthistorisch Jaarboek, 1985, 55-104.
D.D. Büchler, brief aan leden van de Vierde Klasse, d.d. 24 juni 1840, in: Archief Vierde Klasse
(n.1), Missiven van Leden, inv.nr. 126, blad 2.
D.D. Büchler, op. cit. (n. 39), 29.
Ibid., 30.
Ibid., 30.
Daarnaast kon men zich via maquettes op schaal, de zogenoemde kurkmodellen, op de hoogte
stellen van de monumenten van de oudheid. In J.J. Penns Handboek der Schoone Bouwkunst,
Breda 1840, 367, worden deze modellen als bruikbare hulpmiddelen genoemd. Zie verder: D.F.
Lunsingh Scheurleer, ‘De invloed van de klassieken in de eerste helft van de achttiende en het
eerste kwart van de negentiende eeuw’ in: Maandblad voor Beeldende Kunsten, 15 (1938),
67-78; 143-152.
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46. Van Dam was in 1837 met een ‘Ontwerp voor een Krankzinnigengesticht’ winnaar geworden
van de ‘Groote Prijs voor de Bouwkunst’ van de Amsterdamse Koninklijke Akademie voor
Beeldende Kunsten. Hij zette zijn opleiding gedurende anderhalf jaar te Parijs voort in het
atelier van Henri Labrouste. Daarna reisde hij door Italië, waar hij o.a. Milaan, Venetië, Florence,
Genua, Pisa en Rome bezocht.
Over Van Dam: C. Rieber, ‘A.W. van Dam’ in: Bouwkundig Weekblad 1901, 37-38; A.W. van
Dam, ‘Rotterdamse Diergaarde en Schouwburg’ in: Rotterdam geschetst in zijne voornaamste
gebouwen, kerken en gestichten, Rotterdam 1863, resp. 77-80 en 99-104.
Verder: D. Dekkers, ‘Op reis gezonden. De Groote Prijs aan de Koninklijke Akademie van
Beeldende Kunsten te Amsterdam (1823-1849)’, in: Mededelingen van het Nederlands Instituut
te Rome, vol. 47 (1987), 179-220; Id., ‘Twee Nederlandse architecten op reis. De Groote Prijs
voor de bouwkunst 1827-1845’, in: Archis, 1986, nr. 3, 36-40.
47. Van Dam bepaalde zich tot de drie tempels te Paestum en het Parthenon, de zogenoemde
Theseustempel en het Erechteion te Athene.
48. De afwijkingen bestonden uit lichte horizontale bollingen, inclinatie van de zuilen en variaties
in traveebreedte.
Uit de bewaard gebleven brieven die Van Dam opstuurde naar de Amsterdamse Akademie
komt een brede interesse in de architectuurgeschiedenis naar voren. Hij beperkte zich bij zijn
buitenlandse studie niet tot de klassieke en classicistische gebouwen maar interesseerde zich
evenzeer voor vroeg-christelijke basilieken, de middeleeuwse bouwkunst en de eigentijdse
architectuur. Zijn voorkeur lag echter bij het opmeten en natekenen van klassieke tempels, in
een van zijn brieven aan de Akademie beschreef hij een nieuwe meetmethode. Zie D. Dekkers,
op.cit. (n. 46, 1986), 38.
49. Archief Vierde Klasse (n.1), inv.nr. 144 notulenboek IV 1836-1845, 221-222. Brief van 24 juli
1841 van D.D. Büchler aan de secretaris van de Vierde Klasse J. de Vos-Willemsz.
50. Büchlers bibliotheek was goed gedocumenteerd op het gebied van de klassieke archeologie met
een groot aantal publikaties over de antieke bouwkunst, onder meer die van J.J. Winckelmann,
Stuart en Revett, Le Roy en meer recente van Th. Hope, W. Gell, C.L. Stieglitz en L. von
Klenze. Verder bezat hij een Nederlandse vertaling (door H. Springer) van Stuart en Revetts
Antiquities of Athens. Dit werk, verschenen onder de titel De oudheden van Athene (Amsterdam
1849), is een vertaling van de Franse bewerking (door Nolau) van Stuart en Revetts
oorspronkelijke editie.
51. In zijn bewaard gebleven brief aan de Vierde Klasse Archief Vierde Klasse (n.1), Missiven van
Leden, inv.nr. 126, brief nr.212. Deze plannen zijn helaas niet verwezenlijkt. Van Dams
tekeningen zijn tot op heden niet teruggevonden.
52. J. Zutter, Projekt eines Antikenmuseums von D.P.G. Humbert de Superville (1770-1849),
Entstehungsgeschichte, Rekonstruktion und Analyse, kunsttheoretischer Kontext, Vergleich mit
Antikensammlungen, Museen und Denkmälern der Zeit, München 1991. Het bestaande ‘Kabinet
van Pleisterbeelden’ was ondergebracht in hetzelfde gebouw als het in 1818 door Willem I
opgerichte Rijksmuseum van Oudheden. Verder over Humbert de Superville: C.M. de Haas,
David Pierre Giottine Humbert de Superville 1770-1849, Leiden 1941; Tent. Cat. Het Prinsenhof
Delft, D.P.G. Humbert de Superville 1770-1849, Delft 1975; B. Stafford, Symbol and Myth,
Humbert de Superville's Essay on Absolute Signs in Art, Cranbury, London 1979; R.W. Scheller,
‘Humbert de Superville's Romeinse schetsboek’, in: Miscellanea I.Q. van Regteren Altena, s.l.
1969, 210-213.
53. Archief Vierde Klasse (n.1), inv.nr. 144 notulenboek IV 1836-1845, 2 april 1843.
54. I. Warnsinck, Bouwkundige Aanmerkingen op het onlangs tentoongestelde Model van eene
koopmansbeurs voor de stad Amsterdam, Amsterdam 1840, 48. Id., Beknopte wederlegging
van het kort antwoord des heeren J.D. Zocher, Amsterdam 1840. Voor een overzicht van de
prijsvraag en de gevoerde discussies: A. de Vries, ‘De Amsterdamse Beurs 1825-1840; prijsvraag
en polemiek’ in: Jaarboek van het genootschap Amstelodamum 76 (1984), 140-159.
55. D.D. Büchler, ‘Boekbespreking van: Status quo van Amstels beursgebouw, I. Warnsinck,
Bouwkundige aanmerkingen (...), J.D. Zocher, Kort antwoord (...), I. Warnsinck, Beknopte
wederlegging (...)’, in De Gids 3 (1840), 457-464.
56. Archief Vierde Klasse (n.1), inv.nr. 144 notulenboek IV 1836-1845, 9 april 1838.
57. Archief Vierde Klasse (n.1), Verhandelingen II, inv.nr. 133, no. 20.
58. Verslag van de vijfde Algemeene Bijeenkomst der Leden’ (1858), Bouwkundige Bijdragen 11
(1860), 160-161. Büchler doelde klaarblijkelijk op de ‘Great Model Design’ uit 1673-74 dat
inderdaad de goedkeuring van de opdrachtgevers niet kon wegdragen.
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59. Vergelijk de mening van Kugler, zie noot 38.
60. I. Warnsinck, ‘De Nieuwe Kerk te Wilhelminadorp’, in: Bouwkundige Bijdragen, 3 (1845),
41-46.
61. A.W. van Dam, ‘De Zuiderkerk’, in: Rotterdam geschetst in zijne voornaamste gebouwen,
kerken en gestichten, Rotterdam 1863, 47-52. Zie verder noot 46.
62. D.D. Büchler, ‘Boekbespreking: W.C. Timmerman Bijdrage tot de Geschiedenis van de
Bouwkunde der Middeleeuwen, of Handleiding tot de Geschiedenis der Gothische Bouworde
(Den Haag 1838)’, in: De Gids, 2 (1839), 266-273. Id., ‘Boekbespreking: Servaas de Jong
Bijdrage tot de kennis der Gothische bouwkunst of Spitsbogenstijl in Nederland, Amsterdam
1847’, in: De Gids, 10 (1847), 834-850.
63. Servaas de Jong, op.cit. (n. 62), voorwoord.
64. D.D. Büchler, op. cit. (n. 62, 1847), 845.
65. Archief Vierde Klasse (n.1), inv. nr. 138, rapport no. 51.
66. D.D. Büchler, op.cit. (n. 62, 1847), 849.
67. ‘Beschouwingen omtrent de vraag: mag de Gothische stijl op kerken van de XIXe eeuw worden
toegepast?’, in: Bouwkundige Bijdragen 4 (1847), 149-159. Eerder gepubliceerd in de Revue
Générale de l'Architecture et des Travaux Publics, 6 (1846), no.7. Op 22 november 1847 was
deze publikatie al onderwerp van een ‘kunstbeschouwing’ door M.G. Tétar van Elven, tijdens
een bijeenkomst van de Vierde Klasse van het Koninklijk Instituut. Ook hier luidde het oordeel:
bestudering en conservering van de gotiek wordt gewaardeerd, maar niet de eigentijdse toepassing
ervan.
68. De argumentatie hiervoor werd door Büchler - in de hiervoor al aangehaalde passage over het
ontbreken van gotiek in Rome - herhaald. D.D. Büchler, op.cit. (n. 62, 1847), 845.
69. Bouwkundige Bijdragen, 4 (1847) (n. 67), 155.
70. Ibid., 158.
71. Ibid., 158.
72. Büchler bezat de belangrijkste publikaties van onder meer E. Viollet-le-Duc, S. Boisserée, F.
von Quast, F. Büsching, A. von Binzer, W. Fox, W. Gunn en Van Eyck van Zuylichem. Ook
ontbraken de voormannnen van de katholieke neogotiek, A.W. Pugin, V. Statz, A. Reichensperger
en J.A. Alberdingk Thijm niet in Büchlers bibliotheek.
73. Zie: T.J. Boersma, ‘“Tijdvakken welke wij alzoo hopen te zien herleeven”. Christiaan Kramm
en zijn betekenis voor het bouwkunstonderwijs en het “Gothisch architectuurteekenen” aan de
Utrechtse “Stadschoolen voor Teeken- en Bouwkunde” 1822-1866’, in: De Sluitsteen, 5 (1989)
nr. 3, 83-113; verder: A. van der Woud, De Bataafse hut. Verschuivingen in het beeld van de
geschiedenis (1750-1850), Amsterdam 1990, 145 e.v.
74. D.D. Büchler, op.cit. (n. 62, 1839), 269. Hij noemde publikaties van de volgende auteurs:
‘Stieglitz, Büsching, Möller, Costenoble, Wiebeking en Von Klenze, bij de Duitschers; Britton,
Lyson, Milner, Hawkins, Hall en Gunn bij de Engelschen; Millin, De la Borde, Chapui en
Gilbert bij de Franschen (...)’. Ibid., 267-268.
75. Ibid., 273.
76. Büchler had al voor publikatie een manuscript van De Jongs boek onder ogen gekregen doordat
de auteur bij de Vierde Klasse van het Koninklijk Instituut subsidie voor dit kostbare plaatwerk
had aangevraagd. In een officeëel ‘Rapport aan de Vierde Klasse’ besteedde Büchler, net als
in zijn recensie in De Gids (1847), aandacht aan Servaas de Jongs opvattingen over gotiek,
diens historisch onderzoek naar middeleeuwse bouwkunst en de mogelijkheid de gotiek als
eigentijdse stijl nieuw leven in te blazen. Archief Vierde Klasse (n.1), inv.nr. 138, Rapport nr.
51.
77. ‘Nous engageons donc tous ceux qui s'occupent de l'histoire de l'art, les habitants du Nord de
la France surtout, de rechercher dans les archives des villes, s'il ne s'y trouve aucun document
ayant un rapport quelconque aux artistes laïques, aux architectes, etc.’ D.D. Büchler, op.cit. (n.
62, 1847) 836. Hij baseerde zich hierbij op het handboek van de Franse architectuurhistoricus
Ramée, waarvan in hetzelfde jaar een vertaling was uitgegeven, J.F. Ramée, Geschiedenis der
bouwkunst bij de oude volken, Haarlem 1847. [nr. 94 in Büchlers catalogus op.cit. (n. 37)].
78. Ibid., 836.
79. Ibid., 842.
80. bid., 842.
81. Op de eerste plaat van De Jong werden vijf boogvormen voorgesteld aan de hand waarvan men
elk gotisch bouwwerk onder kon brengen in een van de vijf periodes (van 1225 tot in de zestiende
eeuw).
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82. ‘Verslag van de vierde Algemeene Bijeenkomst der Leden’ (1857), Bouwkundige Bijdragen
10 (1858), 298.
83. C. Peeters, ‘De Sint Jan van Den Bosch en de neogotiek’, in: tent. cat. Naar Gothieken Kunstzin.
Kerkelijke Kunst en Cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw, 's-Hertogenbosch
Noordbrabants Museum 1979, 87-98.
84. De Keulse dombouwactiviteiten vormden voor de enige inzenders, de gebroeders Donkers,
klaarblijkelijk het referentiepunt. Hierdoor geïnspireerd en geheel in de geest der tijd maakten
zij in het voorgestelde plan melding van een completering van de westfaçade met twee
honderdvijftig meter hoge torens en drie portalen in neogotische stijl. Zie voor de plannen: C.
Peeters, op. cit. (n. 83).
85. Zie bijvoorbeeld het ‘Verslag van de eerste Bijeenkomst der Leden’ (1854), Bouwkundige
Bijdragen 9(1856), 43-53.
86. D.D. B[üchler], ‘Het Huis met de Hoofden’, Bouwkundige Bijdragen 6 (1851), 182-183.
87. Een ander artikel over oude vaderlandse bouwkunst waar Büchler zich ook baseerde op
archiefmateriaal is: D.D. Büchler, ‘Eenige bijzonderheden omtrent Jan Theunissen de Jonge,
bouwmeester te Amsterdam’, Bouwkundige Bijdragen 2 (1844), 151-155.
88. NAi, Archief Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, inv. 365, 19 juni 1860.
89. D.D. Büchler, ‘Het tweede eeuwgetijde van het leggen van den eersten steen van het stadhuis
(thans Paleis) van Amsterdam, herdacht door den Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst’
in: Bouwkundige Bijdragen, 5 (1849), 309-338.
90. Afgedrukt in: De werken van Vondel, red. J.F.M. Sterk e.a., Amsterdam 1927-1940, deel 5,
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