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1 Inleiding 
Komende jaren zal de focus van de gehele bouwsector zich verleggen van 

nieuwbouw naar renovatie en herbestemming van bestaande gebouwen. Niet enkel 
een dalende bouwproductie is hiervan de oorzaak. Wekelijks, soms zelfs dagelijks, 
verliezen kerken, fabrieken, boerderijen en andere (markante) gebouwen hun 
functie . Met sloop of verval van deze gebouwen kan een hoop cultuurhistorische 
waarde verloren gaan. Behoud van deze gebouwen door deze om te vormen tot 
musea is in veel gevallen geen optie. Niet alleen is dit financieel onhoudbaar, vaak 
zal het de leefbaarheid van de naaste omgeving niet ten goede komen. Daarnaast 
zullen we in Nederland spaarzaam om moeten gaan met de beperkte ruimte die we 
hebben. Herbestemmen is daarom in veel gevallen een aantrekkelijke optie. Voor 
architecten natuurlijk de vraag: hoe om te gaan met deze nieuwe bouwopgave. 

In het onderzoeksatelier HER-architectuur, dat vooraf ging aan dit 
afstudeerproject, is er onder leiding van Sjef van Hoof en Jan Westra onderzoek 
gedaan naar verschillende strategieën die architecten de afgelopen eeuw hebben 
gebruikt om te kunnen omgaan met deze bouwopgave. Dit onderzoek bestond 
uit twee delen. Het eerste deel betrof een 'Statistisch georiënteerd historisch en 
typologisch onderzoek naar architectonische houdingen ten aanzien van ontwerpen 
aan historische gebouwen'. In dit deel is onderzocht hoe bepaalde strategieën zich 
verhouden tot de plaats of tijd waarin de geselecteerde projecten tot stand zouden 
zijn gekomen. Het tweede deel betrof een 'Diepgaande analyse'. In dit tweede 
deel is een kwalitatief onderzoek gedaan naar de beweegredenen van individuele 
architecten. 

Het afstudeerproject volgde uit dit onderzoeksatelier. De opdracht bestond dan 
ook uit het herbestemmen van een bestaand gebouw. Aan de opdracht waren slechts 
twee voorwaarden verbonden. De eerste voorwaarde voor de afstudeeropgave lag in 
de definitie die in het voorafgaande project was geformuleerd voor HER-architectuur: 
"[. . .} dat er feitelijk nieuwbouw in een directe programmatische relatie (van welke 
waard ook) tot oudbouw wordt gepleegd'l. Een tweede voorwaarde waarborgde de 
complexiteit van de opgave. Het volume van de feitelijke nieuwbouw moest groter 
zijn dan dat van de oudbouw. Zowel de keuze voor het her te bestemmen gebouw 
als de keuze voor een programma was voor een ieder vrij . 

Het onderwerp van dit afstudeerproject is het herbestemmen van de 
Amsterdamse Oosterkerk. Vanwege de hoge onderhoudskosten die gemoeid zijn 
bij het onderhoud van dit monument is de gemeente Amsterdam al geruime tijd 
op zoek naar een nieuwe invulling van de kerk. Vanuit financiële overwegingen 
is de gemeente vooral geneigd om een commerciële functie te geven aan de kerk. 
Vanuit de buurt klinkt het geluid van voortzetting van het buurthuis dat sinds 1985 
in de kerk is gehuisvest. De vraag hierbij is natuurlijk of deze functies wel recht 

Zie .p 11 , Her-architectuur deel I: onderzoek, Adriaan Jurriëns e.a. 
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doen aan het 'hogere' geestelijke doel waarvoor de Oosterkerk oorspronkelijk is 
gebouwd. De invulling die in dit afstudeeronderzoek zal worden gegeven is een 
geheel andere. De kerk zal in dit afstudeeronderzoek plek gaan bieden aan een 
Filosofium, een ruimte voor intellectuele training en oefening. 

Bij het zoeken naar uitgangspunten voor deze herbestemmingopgave 
kwam de rijke geschiedenis van het Hollands classicisme bovendrijven. Deze 
gemeenschappelijke architectuuropvatting vond in de 17de eeuwse Republiek 
grote navolging onder zowel architecten als opdrachtgevers, en vormde als 
zodanig ook het uitgangspunt voor het ontwerp de Oosterkerk. De basis van deze 
gemeenschappelijke opvattingen lag in de idee dat er universele en objectieve 
wetten zouden bestaan voor de schoonheid van architectuur. Deze ideeën zouden 
in de het 14de en 15de eeuwse noord-Italië in zwang raken . Aldaar raakte het gehele 
intellectuele discours onder de indruk van antieke geschriften en restanten. Men 
wilde het klassieke ideaal, dat na de val van het Romeinse rijk was vergaan, weer 
opnieuw doen herleven. In de architectuurpraktijk was dit niet anders. Ook hier 
zouden klassieke geschriften en restanten het voorbeeld vormen voor hun eigen 
architectuur. 

De kern van de gedachte werd gevormd door Vitruvius' De Architectura Libri 
Decem. Met name Vitruvius' definitie van schoonheid zou de architectuuropvattingen 
diepgaand beïnvloeden. Om schoonheid te kunnen bereiken diende de architectuur 
in overeenstemming te worden gebracht met de wetten van de natuur, aldus 
Vitruvius. De klassieke mathematica zou deze wetten, die ten grondslag zouden 
liggen aan de natuur, hebben ontrafeld. De klassieke mathematica, welke men kende 
door de muziekleer van Pythagoras en Euclides' Elementen, zou het belangrijkste 
uitgangspunt vormen voor generaties van klassiek geschoolde architecten. Naast 
deze mathematische onderbouwing vormden de overige obscure aanwijzingen 
van Vitruvius, alsmede de restanten uit de klassieke oudheid, de basis van de 
classicistische traditie. De interpretatie die men hieraan gaf zou de onveranderlijke 
basis vormen voor de architectuurpraktijk op het hele Europese continent tot ver in 
de 18de eeuw. 

Onder druk van veranderende wetenschappelijke en filosofische inzichten 
veranderde het intellectuele krachtenveld dusdanig dat de opvattingen over 
universele en objectieve schoonheid kwamen te vervallen. In de 19de en 20ste eeuw 
zou het nastreven van het klassieke ideaal zelfs in onbruik raken. De zoektocht naar 
zekere beginselen in de architectuur zou verschillende architecten terugbrengen naar 
de klassieke traditie. Volgens de architectuurhistoricus Rudolf Wittkower (1901 -
1971) kan het succes van het klassieke uitgangspunt herleid worden tot het culturele 
en intellectuele krachtenveld ten tijde van de Renaissance. De architectuur van de 
Renaissance is volgens hem een uiting van dat krachtenveld. Vanuit deze stellingname 
vraagt Wittkower zich afwat de veranderde intellectuele situatie betekent voor onze 
vormentaal. Deze vraag zou samen met de classicistische architectuuropvattingen de 
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belangrijkste inspiratiebron vormen voor het uiteindelijke herbestemmingsproject 
van de Oosterkerk tot Filosofium. 

Na een korte introductie van de Oosterkerk zal dit verslag zich grofweg 
opdelen in twee delen. In de hoofdstukken vier tot en met zeven zullen de 
architectuuropvattingen die schuilgaan achter de Oosterkerk worden onderzocht, 
alsmede hun betekenis in het heden. Het uiteindelijke programma en ontwerp voor 
de herbestemming van de Oosterkerk tot een Filosofium zullen in de hoofdstukken 
acht en negen aan bod komen. 

Aan het einde gekomen van deze inleiding wil ik graag mijn afstudeercommissie 
bedanken voor het vertrouwen en de vrijheid welke ik heb gekregen bij het uitvoeren 
van dit afstudeerproject. Daarnaast gaat mijn dank uit naar mijn projectgenoten, 
studiegenoten, huisgenoten en vrienden voor hun repliek. In het bijzonder wil ik 
hierbij nog Remco Bangma noemen, studiegenoot en vriend, voor het aanhoren en 
bekritiseren van de talloze ideetjes die de revue passeerden tijdens dit afstuderen. 
Dank ook aan mijn ouders en zus voor hun geldelijke en morele steun. De meeste 
dank gaat echter uit naar mijn vriendin Elien Postrna, zonder wie dit afstuderen 
nooit tot een redelijk einde zou zijn gekomen. 

13 



14 



2 Korte introductie Oosterkerk 
Bij de uitwerking van de vierde en voorlopig laatste grote stadsuitleg, omstreeks 

dejaren '50 en '60 van de l7de eeuw, wordt binnen de aangegeven contouren rekening 
gehouden met de bouw van vier kerken. Eén van deze kerken is de Oosterkerk. 
Deze kerk zou gesitueerd worden op de kop van Wittenburg, de middelste van drie 
aan te leggen Oostelijke eilanden ten noordoosten van het 17de eeuwse Amsterdam. 
In 1669, een aantal jaar na de aanleg van de eilanden, wordt definitief besloten tot 
de bouw van de huidige Oosterkerk. De Oosterkerk vormt samen met het huidige 
Scheepvaartmuseum (vroeger: 's Lands zeegmagazijn) markante verschijningen 
die het aangezicht van de Oostelijke eilanden tot op de dag van vandaag zouden 
bepalen. 

Op een versteviging van de fundamenten na is het aangezicht van de Oosterkerk 
sinds de afronding van de bouw in 1673 nauwelijks veranderd. Wel heeft de kerk 
in 1985 haar religieuze functie ingewisseld voor dat van een buurtcentrum. Het 
aangezicht van Wittenburg en de overige eilanden zou daarentegen in de 19de en 20ste 

eeuw sterk veranderen. In de 19de eeuw werden de Oostelijke eilanden afgesloten 
van het IJ door de aanleg van een spoordijk. In het begin van de 20ste eeuw krijgen 
de eilanden een permanente verbinding met de stad, waardoor de relatief autonome 
positie in de stad langzaam verdwijnt. De meest ingrijpende wijzigingen vinden 
plaats omstreeks dejaren '50 en '60. De oude bebouwing zou tijdens grootschalige 
sloop plaatsmaken voor nieuwe bebouwing naar het modernistische ideaal van 
'licht, lucht en ruimte'. 
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Vierde stadsuitleg van Amsterdam, linksonder is de Oosterkerk te 
zien op het middelste eiland Willenburg. (k 



Afb. 3. Oosterkerk, te zien op het middelste eiland Witten burg. 
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Afb. 4. Oosterkerk, gezien vanaf de Nieuwe Vaart. 
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Afb. 5. Situatie Oosterkerk (bestaand) . 
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Afb. 6. Oosterkerk, gezien vanaf de Oostzijde. 
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Afb. 7. Oosterkerk, achteraanzicht tegenwoordig hoofdingang. 
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Afb. 8. Oosterkerk, achteraanzicht tegenwoordig hoofdingang. 
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Afb. 9. Interieur Oosterkerk. De kantoorhokjes zijn in de jaren omstreeks 
1985 geplaatst wanneer de kerk werd herbestemd tot buurtcentrum. 
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3 Inleiding 
De huidige ontwerpvoorstellen voor de herbestemming van de Oosterkerk 

zullen voor de 16de eeuwse schilder Carel de Mander een doom in het oog zijn 
geweest. Niet één van de ontwerpvoorstellen benadert de ontwerpvisie die achter 
de Oosterkerk schuilgaat en die gemeengoed was onder generaties architecten en 
kunstenaars. Binnen de door monumentenzorg onschendbaar verklaarde onderdelen 
van de Oosterkerk kiezen architecten anno nu voor een vrije interpretatie van de 
ruimte en gaan daarbij voorbij aan de zorgvuldig afgewogen proporties van het 
originele ontwerp. Tevens zal De Mander zich hebben afgevraagd of triviale 
functies zoals een grandcafé, een kantoorruimte of een buurtcentrum wel geschikt 
waren voor de herbestemming van een kerk die in zijn hele wezen het metafysische 
ideaal van een goddelijke orde in de kosmos uitdrukte . 

De opvattingen die De Mander en zijn tijdgenoten waren toegedaan spelen in 
onze gewijzigde intellectuele situatie slechts een bescheiden historische rol. In hun 
tijd lagen deze opvattingen in het verlengde van een wijdverbreide intellectuele 
attitude. Hierin streefde men het ideaal van de klassieke oudheid na. Architecten 
aanvaarden op gezag van de klassieke autoriteit bepaalde wetmatigheden in het 
ontwerpproces. Men was als architect dus niet vrij om naar persoonlijk inzicht te 
ontwerpen. Afwijken van deze absolute en objectieve wetten was voor hen een 
onbegaanbare weg. Middels een nieuwe techniek, de boekdrukkunst, verspreidden 
deze ideeën over Europa en zouden zij gemeengoed worden onder vele generaties 
archi tecten. Op deze manier zouden zij ook de architecten van de Oosterkerk bewegen 
om met hun ontwerp gestalte te geven aan het ideaal van de klassieke oudheid. Aan 
de hand van klassieke mathematica zouden zij de Oosterkerk proportioneren naar 
de goddelijke orde van de kosmos . 

Nieuwe filosofische inzichten zorgen ervoor dat architecten zich in de 19de en 
20ste eeuw geleidelijk van het klassieke ideaal afkeren om uiteindelijk in onbruik 
te raken. In de tweede helft van de 20ste eeuw zouden deze ideeën zelfs uit het 
curriculum van het architectuuronderwijs verdwijnen. Het is dus niet vreemd dat 
de huidige ontwerpvoorstellen voor de herbesterruning van de Oosterkerk voorbij 
gaan aan de originele betekenis. Voor een volledige interpretatie van deze kerk 
zijn dergelijke gegevens onontbeerlijk. Daarnaast kunnen de opvattingen die tot het 
ontwerp hebben geleid zelf weer leiden tot aanknopingspunten voor de architectuur. 
Volgens sommige architectuurtheoretici kan het classicistische raamwerk, dat 
ook ten grondslag ligt aan de Oosterkerk, nog steeds houvast bieden voor de 
ontwerpoplossingen vandaag de dag. De zoektocht naar deze uitgangspunten 
voor de herbestemming van de Oosterkerk was aanleiding voor een verdergaand 
onderzoek naar de ontwerpopvattingen die schuilgaan achter de kerk. 
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3.1 Centrale vraagstelling 
Bij een onderzoek naar een classicistisch gebouw zoals de Oosterkerk kan 

men zich richten op verschillende zaken. Men kan zich richten op bepaalde 
stijlkenmerken en hun verwantschap met een bepaalde stijl. Men kan onderzoeken 
hoe een specifieke architect omgaat met een bepaalde stijlopvatting. Dit 
literatuuronderzoek probeert een antwoord te geven op de vraag hoe bepaalde 
ontwerpopvattingen hun weerslag hebben op het ontwerp van de Oosterkerk, 
opdat deze opvattingen een mogelijke oplossingsrichting kunnen geven voor 
de ontwerpproblematiek bij de herbestemmingsopgave van de Oosterkerk. De 
centrale vraagstelling luidt dan ook als volgt: 

Welke ideeën liggen ten grondslag aan het ontwerp van de Oosterkerk, wat is 
de oorsprong van deze ideeën (probleem), wat is de inhoud van deze ideeën 
(systeem), wat zijn de belangrijkste referenties (bronnen) en hoe hebben deze 
factoren weerslag op het ontwerp van de Oosterkerk? 

In het geval van de Oosterkerk is een dergelijke vraag buitengewoon complex. 
De ontwerpopvatting die schuilgaat achter de Oosterkerk is een Hollandse 
interpretatie van Italiaanse architectuurtrakten, het Hollands classicisme. Om de 
ontwerpopvattingen die achter de Oosterkerk schuilgaan beter te kunnen begrijpen 
zullen we ons daarom eerst moeten verdiepen in de Italiaanse architectuurtraktaten 
om vervolgens de interpretatie van de Hollands classicisten te kunnen achterhalen. 
Tenslotte zullen we ons afvragen wat de moderne betekenis is van deze 
ontwerpopvattingen. 

Om een antwoord op de centrale vraagstelling te kunnen fommieren zullen de 
volgende deelvragen worden behandeld: 

• Welke architectuuropvattingen liggen de ten grondslag aan het ontwerp van 
de Oosterkerk? 

• Wat is de oorsprong van deze opvattingen? 
• Hoe zien deze opvattingen voor de Renaissance eruit en waaraan ontlenen 

ze hun betekenis? 
• Hoe beïnvloedde de opvattingen uit de Renaissance de ontwerpopvattingen 

van de architecten van het Hollands classicisme? 
• Hoe hebben deze opvattingen weerslag op het ontwerp van de Oosterkerk? 
• Wat is de moderne betekenis van deze opvattingen? 

De beantwoording van de afzonderlijke deelvragen vormt eveneens het antwoord 
op de gestelde hoofdvraag. 
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3.2 Methode 
Ter beantwoording van de centrale vraagstelling is gebruik gemaakt van verschillende 
literatuur. Daarom een kort overzicht ter verantwoording van de gebruikte literatuur. 

Voor een overzicht van de renaissance is gebruik gemaakt van RudolfWittkowers 
Grondslagen van de architectuur in de tijdperk van het humanisme, De kunst uit de 
Italiaanse Renaissance en vertalingen en inleidingen van verschillende handboeken 
die ten tijde van renaissance in omloop waren zoals Vitruvius' De Architectura 
Libri Decem, Alberti 's De Re Aedificatoria en Vincenzo Scamozzi 's I 'Idea della 
architecttura universale. Deze laatste boeken hebben niet zozeer gefungeerd als 
historisch overzicht, maar meer als naslagwerk bij de eerder genoemde literatuur. 
Tevens is gebruik gemaakt van De geschiedenis van de bouwkunst als extra 
aanvulling op de bovenstaande literatuur. 

Voor een overzicht van het Hollands classicisme is met name gebruik gemaakt 
van verschillende publicaties van prof. dr. Koen Ottenheym, een specialist op het 
gebied van het Hollands classicisme. Met name Timmermansoog en kennersblik 
en Schoonheid op maat vormden een belangrijke leidraad bij het beantwoorden 
van de deelvragen. Daarnaast vormde Het classicisme van Adriaan Dortsman van 
architectuurhistoricus Niek Smit een welkome aanvulling op de gegevens omtrent de 
auteurschap van de Oosterkerk. Jeroen Gouddeau's A Northern Scamozzi.· Nicolaus 
Goldmann and the Universal Theory of Architecture heeft bijgedragen aan een 
verdere invulling van Ottenheyms suggestie dat het ordenapparaat steeds abstracter 
zou worden naarmate de ontwikkeling van de classicistische traditie vorderde. Van 
het werk Dutch Classicist Architecture heb ik uiteindelijk geen gebruik gemaakt. 
De auteur van dat werk baseerde zich teveel op eigen hersenspinsels. 

Voor een overzicht van latere opvattingen betreffende de classicistische traditie 
is wederom gebruik gemaakt van Wittkowers Grondslagen van de architectuur in 
de tijdperk van het humanisme. Daarnaast is gebruik gemaakt van Monestiroli 's 
The Metope and the Triglyph en L 'Architettura Della Realta. 

De aanpak van het gehele onderzoek is probleemhistorisch. Vanuit een bepaald 
intellectueel en cultureel krachtenveld komt een bepaalde aanpak van de architectuur 
naar voren. Deze benaderingswijze heb ik ontleend aan Wittkowers Grondslagen van 
de architectuur in de tijdperk van het humanism. In de verschillende hoofdstukken 
is gepoogd om het uit te leggen vanuit een bepaalde problematiek, om vervolgens 
verder te gaan op een bepaalde gehanteerde systematiek. Daar deze systematiek 
ontleend wordt aan een intellectueel en cultureel krachtenveld is er een onderscheid 
gemaakt tussen verschillende referentiebegrippen waaraan architecten betekenis 
kunnen ontlenen aan dat krachtenveld. Notie van deze referentiebegrippen 
alsmede de definities zijn ontleend aan het gebruikte werk van Monestiroli. Deze 
maakt in zijn publicaties een onderscheid tussen de referentiebegrippen natuur, 
geschiedenis en techniek. Bij het bestuderen van de verschillende literatuur bleek 
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echter dat één belangrijke referentiebegrippen: die met het mensbeeld. Deze vier 
referentiebegrippen zouden dienen als handvat ter verduidelijking van de gehanteerde 
systematiek door achtereenvolgens het Hollands classicisme, de renaissance als de 
latere architectuuropvattingen. Er is getracht hiermee de verschillen alsmede de 
ontwikkeling hiervan weer te geven. 

Aangezien het algemene intellectuele en culturele krachtenveld een belangrijke 
rol speelt in de beantwoording van alle deelvragen is voor de uitleg van dit 
krachtenveld gebruik gemaakt van verschillende hoorcolleges van prof. dr. mr. 
Herman Philipse, een werk over de invloed van Aristoteles van prof. dr. K.A. Algra 
en een overzicht van de wetenschapsfilosofie van Peter Kroes. 

3.3 Doelstelling 
Doelstelling van deze literatuurstudie is om allereerst een bijdrage te leveren aan 
een beter begrip van de Amsterdamse Oosterkerk. Daarmee gaat het niet zozeer 
om het auteurschap, maar meer om hoe de ontwerpopvattingen die achter de kerk 
schuilgaan zich verhouden tot de ideeën in de tijd waarin de kerk werd gebouwd. 
Een tweede doelstelling is om na te gaan hoe bepaalde ontwerpopvattingen hebben 
geleid tot de Oosterkerk. De derde en tevens laatste doelstelling is om de betekenis 
van deze ontwerpopvattingen tegen het intellectuele licht van onze tijd te houden. 
De uiteindelijke vraag daarbij is natuurlijk of dergelijke ontwerpopvattingen (die 
ten grondslag liggen aan de Oosterkerk) als uitgangspunt kunnen dienen voor de 
ontwerpproblematiek van onze huidige tijd. 

28 



29 



30 



4 De Oosterkerk en het Hollands classicisme. 
Wie nieuwsgierig is naar de ontwerprnotieven die schuilgaan achter de Oosterkerk, 
komt terecht in de roemruchte geschiedenis van het Hollands classicisme. Deze 
Hollandse herbezinning op de klassieke oudheid kent zijn hoogtepunt in de Gouden 
Eeuw. De oorsprong van deze herbezinning lag in noord-Italië. Daar probeerden 
verschillende denkers het obscure De Architectura Libri Decem van de Romeinse 
architect Vitruvius te herinterpreteren naar de inzichten van hun tijd. Voor deze 
denkers bevatte De Architectura, het enige overgebleven boek uit de klassieke 
oudheid over de bouwkunst, een fundamentele waarheid die men als leidraad 
diende te nemen voor de bouwkunst. Er verschenen verschillende traktaten die allen 
poogden een antwoord te geven hoe men om diende te gaan met deze herbezinning 
op de klassieke oudheid. Omstreeks het begin van de 17e eeuw verspreiden deze 
ideeën zich langzaam over Europa, waaronder Nederland, destijds de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden2

. In tegenstelling tot hun Italiaanse collega's hebben 
de Hollandse architecten nauwelijks iets achtergelaten waaruit hun ontwerprnotieven 
spreken. Om de Oosterkerk beter te kunnen begrijpen zullen we eerst de relatie met 
de classicistische traditie onderzoeken. 

4.1 Korte ontstaansgeschiedenis van de Oosterkerk 
In het jaar 1648 ontstond er als gevolg van de vrede van Münster een euforische 

stemming, die tijden van economische voorspoed in zou luiden. Deze economische 
voorspoed bracht een grote bouwwoede met zich mee. Niet alleen rijke particuliere 
opdrachtgevers begonnen aan ambitieuze bouwwerken, ook het stadsbestuur van 
Amsterdam paste haar ambities aan deze economische voorspoed aan. Deze ambities 
vertaalden zich onder meer in opdrachten voor de bouw van tal van bouwwerken. 
Het Stadhuis op de Dam (het huidige Paleis op de Dam) is daarvan wellicht het 
meest ambitieuze en bekendste project. In datzelfde jaar gaf het stadsbestuur 
ook opdracht voor de bouw van een aantal kerken. Onder deze opdrachten voor 
godshuizen bevond zich ook de opdracht tot de bouw van de Oosterkerk, waaraan 
men in 1669 begon en die in 1673 gereed kwam. 

Daniel Stalpaert (1615 - 1676) werd in 1648 door het stadsbestuur tot 
stadsarchitect benoemd om deze bouwwoede in goede banen te leiden. In deze 
rol had hij ook de artistieke supervisie over een tal van opdrachten. Hoewel een 
aantal van deze opdrachten zijn naam zouden dragen, speelde hij in andere publieke 
opdrachten een meer bescheiden rol. Zo viel bijvoorbeeld het Stadhuis ten deel 
aan de architect Jacob van Campen (1596 - 1657) en was voor Stalpaert slechts 
een beperkte rol weggelegd. Andere grote projecten, zoals 's Lands Zeernagazijn, 

2 Hierna afgekort als: de Republiek. 
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In 1876 gesloopt om plaats te maken voor het toenmalige 
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kunnen wel op Stalpaerts conto worden geschreven. Bij weer andere projecten, 
zoals de Oosterkerk, wordt zijn invloed door sommige architectuurhistorici in 
twijfel getrokken3. 

In de gegevens over de bouw van de Oosterkerk keert, naast Stalpaert, de naam 
Adriaan Dortsman (1635 - 1682) meerdere keren terug4

• Het is daannee vrijwel 
zeker dat naast Stalpaert ook Dortsman heeft bijgedragen aan het ontwerp van deze 
kerk. Hoeveel invloed de architect Dortsman op het ontwerp van de Oosterkerk heeft 
gehad, is tot op heden onduidelijk. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Dortsman 
meegewerkt als projectarchitect, maar het ontbreken van precieze gegevens zorgt 
ervoor dat hierover geen uitsluitsel te geven is. 

Wel is duidelijk dat men in 1669 aan de bouwwerkzaamheden van de Oosterkerk 
begon. In dat jaar komt er toestemming vanuit het stadsbestuur om met de bouw 
te starten. Twee jaar later is de geestelijke nood zo hoog dat men besluit om het 
gebouw nog tijdens de uitvoering in gebruik te nemen. Deze plechtigheid wordt 
massaal bezocht, waardoor een groot aantal belangstellenden de gebeurtenis van 
buitenaf moet meemaken. 

4.2 De wortels van het Hollands classicisme 
De vraag wie van deze twee architecten zijn stempel op de Oosterkerk heeft 

gedrukt, Dortsman of Stalpaert, is echter niet relevant wanneer men geïnteresseerd 
is in de ontwerpmotieven die schuilgaan achter de Amsterdamse Oosterkerk. 
Beide architecten kennen hun wortels in de classicistische traditie. Zoals de naam 
al doet vennoeden, baseerde deze classicistische traditie zich op bronnen uit de 
klassieke oudheid. Deze traditie ontstond tijdens de renaissance, een tijdperk dat 
zich laat typeren door de herontdekking van klassieke geschriften en vele nieuwe 
technologische ontwikkelingen zoals het kompas, het buskruit en de boekdrukkunst. 
De herontdekking van Vitruvius en diens architectuurtraktaat De Architectura 
Libri Decem zou voor de renaissancistische bouwkunst de belangrijkste richtlijn 
worden. Tezamen met restanten uit de klassieke oudheid en op de achtergrond de 
aristotelische wetenschapspraktijk, vonnde dit de basis voor de 'ware bouwkunst'. 
Doel van deze 'ware bouwkunst' was het herstel van de klassieke wereld, waarbij de 
beschaving op haar hoogtepunt zou zijn. Deze classicistische traditie ontstond in de 
1 se eeuw in noord-Italië. Eind 16e

, begin 17e eeuw sijpelde deze traditie langzaam 
de Republiek binnen. 

Verschillende bouwmeesters zoals Hendrick de Keyser (1565 - 1621) en Lieven 
de Key (1560-1627) experimenteerden omstreeks de eeuwwisseling met de klassieke 
vonnentaal, afgeleid van prentenboeken. De achterliggende theoretische idee bleef 
3 Kuyper stelt in Dutch Classisit Architecture dat de Oosterkerk naar alle waarschijnlijk is toe te 
schrijven aan Dortsman. 
4 Voor werkzaamheden aan de Oosterkerk ontving Dortsman twee keer een geldbedrag. Op 6 juni 
1672 was dat 500 gulden en 17 januari 1673272 gulden. Zie p.4, paper: Het classicisme van Adriaan Dorts
man, Niek Smit. 
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Hofwijck, Huygens' buitenhuis. Ontworpen naar de klassieke 
principes door Jacob van Camp en. Grotendeels uitgevoerd door 
Pieter Post die de klassieke principes later zou doorvoeren in zijn 
eigen werk. 



ongemoeid. In bepaalde schilderskringen lag dat echter anders. Bijvoorbeeld in de 
Haarlemse schildersopleiding waar het werk van Carel de Mander (1548 - 1606) 
kenmerkend voor is5. Zijn boek, Het schilderboeck (1604), behandelde onder 
andere de classicistische traditie zoals hij zich deze had eigen gemaakt tijdens zijn 
reizen naar noord-Italië. Deze ideeën zouden zich echter voor een aantal decennia 
vooral beperken tot schilderskringen. In de jaren '20 van de 16e eeuw kwamen 
ook de eerste architectuurtraktaten in omloop. Deze architectuurtraktaten dienden 
vooral een praktisch nut: ze lieten zien hoe de theoretische ideeën van Vitruvius 
konden worden toegepast in de bouwkunst. De architectuurtraktaten vormden 
daarmee de basis voor de classicistische traditie in de Republiek. Deze traditie 
verdrong de vrije interpretatie van de klassieke vormentaal ten gunste van een meer 
theoretische aanpak. De wending die men aan deze theorie en uitwerking gaf zou 
de architectuurpraktijk een aantal decennia sterk beïnvloeden, waaronder ook de 
architectuur van Dortsman en Stalpaert. 

Jacob van Campen was de eerste architect die de 'ware bouwkunst' door middel 
van architectuurtraktaten in de Republiek voorzichtig ten uitvoer zou brengen. 
Van Campen begon zijn carrière als kunstschilder. Tijdens zijn schildersopleiding 
in Haarlem had hij al enige ervaring opgedaan met de klassieke principes. De 
beschikbaarheid van Vincenzo Scamozzi's architectuurtraktaat I'Jdea deUa 
architettura universale had waarschijnlijk aanzet gegeven om deze klassieke 
principes daadwerkelijk toe te kunnen passen in de bouwpraktijk. In 1625 is Van 
Campen de eerste die deze theorie toe zal passen in het huis van de gebroeders 
Coymans aan de Keizersgracht in Amsterdam. Als autodidact, niet belemmerd door 
tradities uit de bouwpraktijk, wist Van Campen de klassieke principes als eerste 
om te zetten in steen. Als pionier op het gebied van het toepassen van de klassieke 
principes maakte hij snel furore binnen invloedrijke kringen in de Republiek, al dan 
niet geholpen door een invloedrijke tak in de familie. In deze hoedanigheid maakte 
hij kennis met Constantijn Huygens. 

De rol van Constantijn Huygens (1596 - 1687) zou doorslaggevend zijn voor 
de verspreiding van de klassieke principes in de Republiek. Als diplomaat maakte 
hij op zijn reizen kennis met de 'ware bouwkunst', gebouwd volgens de klassieke 

5 Zie .p12, Timmennansoog en kennersblik, Koen Otlenheym 
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s Lands Zeegmagazijn, ontworpen door Dan iel Stalpaert. Biedt 
momenteel onderdak aan het Scheepvaart Museum. 



principes. Op soms pijnlijke wijze6 werden voor Huygens de tekortkomingen van 
de bouwpraktijk in de 16e eeuwse Republiek duidelijk. Hij zag zich genoodzaakt 
om zich te verdiepen in de theorie van de architectuur teneinde de 'ware bouwkunst' 
in Nederland te introduceren. 

"Ik was verontwaardigd, dat Nederland, uitblinkend in elke tak van kunsten 
en wetenschappen, in deze bewonderenswaardige streek van zijn dichtst 
bevolkte steden niet dan louter onkunde toonde op het gebied van de 
bouwkunst. "7 

Huygens' eigen woonhuis zou fungeren als een classicistisch statement waarin 
zijn verdieping in de 'ware bouwkunst' tot uiting moest komen. In 1634 werd Van 
Campen hierbij betrokken, die bekend stond als deskundige op het gebied van 
het toepassen van de zuilenorden. Huygens schreef hierover: "Le Sr. Van Campen 
[. . .], m y assiste en Vitruve tres-parjaict"8 Deze samenwerking legde, behalve 
een vriendschap, het definitieve fundament voor het toepassen van de klassieke 
principes in de Republiek. Deze Hollandse toepassing van de klassieke principes 
zou de boeken ingaan als het Hollands classicisme. 

Voor de bouw van zijn eigen huis bestudeerde Huygens naast de commentaren 
op Vitruvius' De architectura ook de vele interpretaties ervan zoals deze verwoord 
waren in diverse traktaten van noord-Italiaanse komaf. Uit verschillende uittreksels, 
brieven en andere schrijfsels blijkt een sterke voorkeur voor Vincenzo Scamozzi's 
L 'idea della architettura universale? Dit komt onder meer naar voren in de vele 
overeenkomsten wat betreft architectuuropvattingen van Huygens en Scamozzi. 
Een voorbeeld daarvan is de weerzin tegen een overdaad aan ornament of het 
antropomorfe instrumentarium dat men zowel bij Huygens als Scamozzi aantreft. 
Huygens invloed op de architectuur in de Republiek geldt vooral op de achtergrond. 
Als invloedrijke diplomaat, secretaris van de stadhouder, dichter, componist en 
geleerde nam Huygens in de Republiek een belangrijke positie in. Vanuit deze positie 
kon hij veel invloed uitoefenen op bijvoorbeeld de selectie van architecten. Naast Van 
Campen, die kan worden gezien als de belangrijkste artistieke kracht, kan Huygens 
worden gezien als de belangrijkste politieke, culturele en intellectuele promotor. 

6 Zie .p64-65, Schoonheid op maat , K.A. Ottenheim 
7 Zie .p5 , Timmennansoog en Kennersblik, K.A. Ottenheym I Citaat Huygens: "Indignabar, omni 
atrium ac disciplinarum genere excellentem Bataviam in admirabili hac frequentissimarum urbium vicinia rei 
ornnis Architectonicae nihil nisi meram imperitiam ostentare" 
8 Zie .p 156, Jacob van Campen, Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw, Koen Ottenheym e.a. 
9 Uit het papieren nalatenschap van Huygens blijken zijn opvattingen over de architectuur sterk te 
zijn beïnvloed door Scamozzi. In het werk van de architectuurtheoreticus Goldmann wordt verwezen naar 
Scamozzi als zijnde een belangrijke inspiratiebron en uitgangspunt voor het Hollands classicisme. I Zie .p66-
68, Schoonheid op maat, Koen Ottenheym 

37 



Afb. 13. 

38 

Schweedenrijk, ontworpen door Adriaan Dortsman. Biedt 
momenteel onderdak aan Museum Van Loon 



Zo geduldig als Huygens was met het uitzoeken van verschillende traktaten, 
zo ongeduldig was Van Campen met het uitwerken van zijn architectuur. Behalve 
dat Van Camp en weinig schreef over zijn ideeën 1o, liet hij ook het tekenwerk over 
aan derden. Zo waren zijn ontwerptekeningen berucht om de schetsmatigheid, 
wat er soms zelfs toe leidde dat anderen die met hem werkten klaagden over de 
onduidelijkheid ervan. Desondanks moeten wij zijn werk niet ridiculiseren: 

"Voor zover wij daar tegenwoordig toe in staat zijn, kunnen wij Van Campen 
zien als het gedreven genie, iemand die overloopt van de originele invallen 
maar die eigenlijk niet het geduld heeft om deze ontwerpen tot exacte 
bouwplannen uit te werken. "11 

Juist door Van Campens werkwijze komen verschillende jonge architecten in 
aanraking met de ideeën van de 'ware bouwkunst'. Doordat zij meewerken aan 
verschillende grote opdrachten, zoals het Mauritshuis of Paleis Noordeinde, raken 
zij vertrouwd met de klassieke principes. Een aantal medewerkers die voor Van 
Campens werken, begiImen na deze kruisbestuiving een eigen architectenpraktijk 
en op deze wijze verspreiden de klassieke principes zich in de Republiek. Onder 
hen bevinden zich namen als Philips Vingboons, Arent van 's-Gravesande en 
Pieter Post, die later allen een eigen architectenbureau zouden beginnen. Samen 
met erudiete en invloedrijke opdrachtgevers zetten ze de toon voor het Hollands 
classicisme. En op hun beurt beïnvloeden zij weer een volgende generatie klassieke 
architecten waaronder Dortsman en Stalpaert. 

4.3 De Oosterkerk en het classicisme van Dortsman en 
Stalpaert 

Dat zowel Dortsman als Stalpaert beïnvloed waren door de klassieke principes van 
hun voorgangers wordt onder meer duidelijk uit hun eigen werk. Uit de verschillende 
bouwwerken die beide architecten hebben nagelaten, hebben verschillende historici 
bevestigd dat beide architecten volop gebruik maakten van de klassieke principes. 
Te denken valt aan het toepassen van de juiste proporties in het ontwerpschema, 
maar ook aan details zoals de maatvoering van de ornamenten. Daarnaast is uit de 
schaarse documentatie van beide architecten op te maken dat zij zich lieten inspireren 
door voorbeelden uit de classicistische traditie. Dortsman heeft bij aanvang van zijn 
architectencarrière een soort van portfolio l2 gemaakt. In dit portfolio bevinden zich 

10 Volgens een brief van Brosterhuysen, een vriend van Van Campen, zou deze bezig zijn geweest met 
een eigen verhandeling over de architectuur. Wat het resultaat hiervan was, is tot op heden onbekend. I zie. 
P156, Jacob van Campen : Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw, Koen Ottenheym e.a. 
11 Zie .p 13, Timmermansoog en Kennersblik, K.A. Ottenheym 
12 " In de ' Doos van Pandora', het album amicorum van Jan Six, tekent de jonge architect Adriaan 
Dortsman in 1666, een paar jaar voor zijn Amsterdamse bouwactiviteiten een hoogtepunt zullen bereiken, een 
aantal fantasieontwerpen." Zie p.2, paper: Het classicisme van Adriaan Dortsman, Niek Smit. 
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een aantal fantasieontwerpen welke sterk zijn afgeleid van Scamozzi's en Palladio's 
traktaten. Van Stalpaert is bekend dat hij een aanzienlijke rol heeft gehad in het 
ontwerpproces van het Amsterdamse Stadhuis op de Dam, een ontwerp van Van 
Campen. Ten slotte speelden de toenmalige opdrachtgevers een grote rol. Zowel 
Dortsman als Stalpaert verkregen hun opdrachten vanuit de erudiete en welgestelde 
bovenlaag van de Republiek. Van Dortsman is bekend dat hij opdrachten kreeg 
uit kringen van vooraanstaande Amsterdammers. Burgemeester Jan Six (1618 -
1700) trad zelfs op als zijn beschermheer. Stalpaert verkreeg, als stadsarchitect, 
zijn opdrachten hoofdzakelijk vanuit het stadsbestuur. Dit werd gevormd uit de 
welgestelden onder de bevolking. Binnen dit selecte gezelschap van de erudiete en 
welgestelde bovenlaag van de Republiek was kennis over de klassieke principes 
van de architectuur een pre. Het is onwaarschijnlijk dat deze bovenlaag zich inliet 
met architecten die deze klassieke principes in hun ogen verwaarloosden. 

Geheel naar de tijdsgeest van de 17e eeuw is het niet meer dan logisch dat bij 
aanvang van de ontwerpwerkzaamheden van een gemeenschapsgebouw als de 
Oosterkerk de klassieke principes werden gehanteerd als richtlijn voor het ontwerp. 
Hoewel deze klassieke principes eenheid in ontwerp lijken te impliceren, is dat 
allerminst het geval. En de onderlinge verschillen in de classicistische traditie in de 
Republiek beperken zich niet enkel tot de details. Zo is bijvoorbeeld in de generatie 
na Van Campen, Vingboons en Post al een zekere abstractie van het orden apparaat 
waar te nemen. Deze abstractie ging hand in hand met een nieuw wereldbeeld. Deze 
legde de nadruk op een meer geometrische opvatting van de wereld. Binnen de 
klassieke principes kwam hiermee de meer abstracte op een voetstuk te staan, ten 
gunste van een rijkelijk versierde zuilenorde. Zowel Dortsman als Stalpaert zetten 
deze trend in hun werk voort. De Amsterdamse Oosterkerk is een resultaat van deze 
abstracte toepassing van de classicistische traditie. 
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5 Classicistische traditie in de renaissance 
Naast verschillende vertalingen van en commentaren op Vitruvius' De 

Architectura gebruikten de architecten van het Hollands classicisme ook Italiaanse 
architectuurtraktaten bij het bepalen van hun architectuur. Tot een eigen verhandeling 
over de klassieke architectuur is het in de Republiek nooit gekomen. Van de grote 
artistieke kracht achter het Hollands classicisme, Jacob van Campen, is wel bekend 
dat hij ooit is begonnen aan een eigen verhandeling. Tot een afronding is hij echter 
nooit gekomen en van mogelijke aanzetten hiertoe ontbreekt tot op heden ieder 
spoor. Om de ontwerpmotieven van het Hollands classicisme te kunnen doorgronden 
is men daarom overgeleverd aan hun nalatenschap. 

Uit zowel de fysieke als papieren nalatenschap blijkt dat de architecten van het 
Hollands classicisme zich onderwierpen aan de classicistische traditie. Met deze 
traditie wilde men de klassieke oudheid, welke men zag als het hoogtepunt van 
de menselijke cultuur, herstellen. De restanten van de klassieke oudheid alsmede 
de enige overgebleven verhandeling over de bouwkunst uit de oudheid van de 
Romeinse architect Vitruvius vonnde hiervoor het belangrijkste uitgangspunt voor 
de architectuur waannee die men nastreefde. Interpretatieproblemen met fysieke 
restanten en de obscure tekst van Vitruvius leverde een reeks commentaren en 
eigen verhandelingen over de klassieke architectuur op. Zowel de vertalingen en 
commentaren van Vitruvius als de eigentijdse verhandelingen over de klassieke 
architectuur sijpelden in de 16de en 17de eeuw langzaam de Republiek binnen. Deze 
vonnden het leidmotief van het Hollands classicisme. 

Om de ontwerpmotieven van het Hollands classicisme te kunnen begrijpen 
dienen we ons dan ook te wenden tot de traktaten die zij lazen en de tijdsgeest van 
de renaissance. 

5.1 Renaissancearchitectuur, een geschiedenis 
Zonder meer kan men zeggen dat de renaissancearchitectuur het product was van 
haar tijdgeest. Evenals in het brede intellectuele debat stond ook in de architectuur het 
klassieke ideaal centraal. Zoals het woord renaissance (Nederlands: wedergeboorte) 
al doet vennoeden wordt de periode gekenmerkt door een herbezinning. Voor 
deze herbezinning staat de klassieke oudheid centraal. Het jaar 1414 wordt in 
veel historische schetsen van de renaissance neergezet als het keerpunt. In dat 
jaar 'ontdekt' de humanist Gian Francesco Poggio Bracciolini (1380 - 1459) 
verschillende klassieke teksten in het Zwitserse klooster Sankt Gallen. Deze teksten 
worden vertaald, gekopieerd en verspreid onder een academisch publiek in noord
Italië. Hierop volgde een sterke intellectuele reactie welke het tijdperk van de 
renaissance inluidde. 

In veel historische schetsen worden deze vondsten als een breuk gezien met 
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de voorgaande periode, de Middeleeuwen. Dat is niet vreemd als men beseft dat 
velen die de klassieke oudheid bestudeerden het gedachtegoed van de voorgaande 
periode consequent als achterlijk wegzetten 13. Het beeld van een breekpunt moet 
echter genuanceerd worden. Naast de vondsten van diverse klassieke teksten, 
hebben diverse ontwikkelingen in de (late) Middeleeuwen de renaissance sterk 
beïnvloed. Zo spelen op macroniveau gunstige demografische ontwikkelingen, 
verstedelijking en opleving van de internationale handel een belangrijke rol bij het 
ontstaan van nieuwe maatschappelijke vraagstukken welke hun weerklank vinden 
in de renaissance. 

Te midden van deze maatschappelijke ontwikkelingen zag de Kerk zich 
genoodzaakt de geloofsovertuiging in de samenleving te verstevigen. Architectuur 
diende daarbij als handig ideologisch gereedschap om een dergelijk doel te 
verwezenlijken. In architectuur kon men goddelijke plekken uitbeelden, wat de 
maatschappelijke positie van de Kerk in steen bevestigde. Met hun architectuur 
spiegelde de Kerk zich graag aan de klassieke oudheid, welke bij de kerkelijke elite 
in hoog aanzien stond. Het doel was om de gebouwen uit de klassieke oudheid uit 
haar as te doen herrijzen om gestalte te geven aan de goddelijkheid van de Kerk. 
Deze herrijzenis moest de vele kerkelijke twisten beslechten en de zetel van de paus 
onbetwistbaar op de kaart zetten. Het centrum van de pauselijke macht, het Vaticaan 
in Rome, werd hiermee eveneens het middelpunt van architectonische innovatie. 
Zodoende werd de clerus de belangrijkste kracht achter de renaissancearchitectuur. 

De vondst van een architectuurtraktaat uit de klassieke oudheid zou de 
architectuurinzichten ingrijpend veranderen. Tussen de verschillende teksten die 
door Bracciolini in 1414 werden ontdekt bevond zich ook een manuscript van De 
Architectura Libri Decem, een architectuurtraktaat uit de Romeinse oudheid. De 
Romeinse ingenieur en architect Vitruvius is de schrijver van dit traktaat. Tot op de 
dag van vandaag is De Architectura het enige bewaard gebleven architectuurtraktaat 
uit de klassieke oudheid. Dit traktaat vormde een belangrijk verlengstuk bovenop de 
restanten uit de klassieke oudheid die voorheen als enige referentiebron dienden. Het 
traktaat liet zien hoe men in de klassieke oudheid tot dergelijke architectuur kwam, 
iets wat men voorheen slechts gedeeltelijk kon afleiden uit de ruines. Hoewel De 
Architectura nieuw licht wierp op de klassieke oudheid, bleef de tekst in sommige 
gevallen obscuur. Het ontbreken van afbeeldingen maakte een interpretatie van 
Vitruvius' verhandeling er niet bepaald gemakkelijker op. 

Deze interpretatiemoeilijkheden vormden de basis voor een traktatentraditie 
waarin verschillende auteurs enerzijds de ideeën van Vitruvius' De Architectura 
probeerden te verhelderen en anderzijds deze ideeën aanpasten naar de inzichten 
van hun eigen tijd. Hoewel Filippo Brunelleschi (1377 - 1446) de eerste architect 
was die Vitruvius' De Architectura toepast in de ontwerppraktijk, was Leon 
Battista Alberti (1404 - 1472) de eerste die deze ideeën uit de klassieke oudheid 

13 Zie: 'Humanisten frustreerden vooruitgang ' - de Pers, 2 december 2010 
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herinterpreteerde in een eigen traktaat: De Re Aedificatoria (1452). Ook zijn 
traktaat laat nog veel onbenoemd en daardoor zien verschillende architecten zich 
genoodzaakt om deze ideeën opnieuw tegen het licht te houden. Na Alberti houden 
zich onder meer Sebastiano Serlio (1475 - ca 1554), Giacomo da Vignola (1507 
- 1573), Andrea Palladio (1508 - 1580) en Vincenzo Scamozzi (1548 - 1616) 
zich bezig met het herinterpreteren van Vitruvius' De Architectura. Belangrijke 
verschillen liggen vooral in het gebruik van afbeeldingen. Serlio introduceert 
voor het eerst afbeeldingen van de zuilenorde, de belangrijkste grammatica van de 
klassieke architectuur. Vignola en Palladio introduceren verschillende typologieën 
en Scamozzi voelt zich gedwongen om alle ideeën van zijn voorgangers te 
onderwerpen aan een allesomvattende herinterpretatie. Vitruvius' De Architectura 
bleef bij alle traktatenschrijvers het belangrijkste uitgangspunt. 

5.2 Probleem 
De problematiek die de verschillende renaissancearchitecten in hun traktaten 
behandelen kan op twee manieren begrepen worden. In brede zin kan zij worden 
gezien vanuit het perspectief van maatschappelijke en intellectuele ontwikkelingen. 
Deze maatschappelijke ontwikkelingen brengen een bepaalde problematiek 
voort alsmede een intellectueel kader waarbinnen men de oplossingen van deze 
problematiek kan oplossen. In enge zin kan de problematiek begrepen worden 
vanuit de positie van de architect zelf. Welke krachten bepalen zijn ontwerp? 

Vanuit een breed perspectief kunnen we een aantal belangrijke ontwikkelingen 
onderscheiden. De eerste ontwikkeling vindt plaats binnen de Kerk. In de (late) 
Middeleeuwen ontwikkelt dit instituut zich als een belangrijke factor in het Europese 
geestelijke leven. Om haar positie in de samenleving te verstevigen zet zij onder 
andere de bouwkunst in als ideologisch gereedschap. Restanten van de klassieke 
oudheid gelden hier als referentie voor de eigen bouwkunst. Bouwmeesters en later 
architecten zijn constant bezig met de ontwikkeling van dit imago. 

Opleving van de internationale handel, verstedelijking en groei van de bevolking 
vormen een tweede belangrijke reeks ontwikkelingen. De samenleving verandert in 
de (late) Middeleeuwen drastisch. Nieuwe complexe problematiek zorgt voor onder 
meer een verregaande arbeidsdeling, het ontstaan van nieuwe (openbare) instituties 
en een stedelijke bovenlaag. Vooral binnen deze laatste groep ontstond een nieuwe 
groep opdrachtgevers die haar maatschappelijke positie graag in steen bevestigd zag. 
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Vóór deze laatste reeks ontwikkelingen voltooiden de bouwmeesters in zijn 
leven vaak één, twee of soms drie grote bouwwerken. Deze opdrachten kregen 
zij op basis van een lange praktijkervaring en werden vaak gefinancierd uit 
gemeenschapsgelden. Hun opvolgers kregen tijdens en na deze ontwikkelingen 
vaak veel kleinere bouwwerken van voornamelijk particuliere opdrachtgevers. Deze 
nieuwbakken opdrachtgevers dwongen bij de bouwmeesters een andere attitude 
af. Bouwmeesters moesten hun plannen inzichtelijk maken en daarnaast verkopen. 
Beeldhouwers, goudsmeden en vooral schilders sprongen als eerste op deze trend 
in. Zij waren doorgaans al gewend om kleinere opdrachten aan te nemen en hadden 
bovendien ervaring met het presenteren van hun werk. Uiteindelijk forceren zij de 
bouwmeesters om zich met nieuwe manieren te presenteren: 

"Ze [de bouwmeesters] gebruikten vele media die eerder alleen voor 
technische doeleinden waren gebruikt, of nog helemaal niet bekend waren. 
Modellen, tekeningen en architectonische verhandelingen stelden hen in 
staat snel en zonder grote kosten de nieuwe stijlrichtingen te leren kennen 
en die voor een belangstellende klant aanschouwelijk te maken. "/4 

Niet langer zou men de bouwmeester enkel afrekeningen op zijn resultaten in de 
praktijk. Ook de vaardigheden waarmee hij zijn ideeën kon uitdrukken - in woord 
en beeld - bepaalden zijn faam. Ook zijn de tekentafel en de bouwplaats hierdoor 
niet langer met elkaar verenigd. De professie van architect was geboren. 

Een derde ontwikkeling vindt plaats in de vroege Renaissance en betreft 
voornamelijk de intellectuele elite. Gedurende de l4de eeuw komt er in intellectuele 
kringen een reactie op het scholastieke denken. 15 Deze reactie ontstaat als een 
herbezinning op teksten uit de klassieke oudheid en de aansporing om dergelijke 
teksten te verzamelen. Deze herbezinning op de klassieken staat ook wel bekend als 
het humanisme. Dat deze intellectuele stroming ook de bouwkunst niet onberoerd laat 
blijkt wel uit de reactie als zij in aanraking komt met Vitruvius' architectuurtraktaat. 
Het laat zien hoe men in de klassieke oudheid tot een gebouw kwam. In de jaren na 
deze vondst ziet men dan ook de eerste toepassingen hiervan verschijnen. 

In brede zin werd het nieuwbakken beroep architect geconfronteerd met 
verschillende soorten problematiek. Vanuit de bouwpropaganda van de Kerk als 
belangrijkste en meest toonaangevende opdrachtgever ontstond de vraag hoe 
men deze bouwplannen vorm moest geven. Nieuwe opdrachtgevers dwongen een 
14 Zie: .pIOO, De kunst uit de Italiaanse renaissance, Alick Mclean e .a. 
15 "Als periodeaanduiding staat de term 'scholastiek' voor het wijsgerige en theologische denken 
dat in de 11 e ontstond, toen men niet langer bij de uitleg van de traditionele bronnen van het geloof bleef 
staan, maar overging tot een meer zelfstandig nadenken . Vooral toen meer geschriften van Aristotelcs bekend 
werden, werd het een dwingende noodzaak zich te bezinnen op de verhouding tussen de geloofswaarheid en 
de inzichten van de filosofie. Het hoogtepunt van het streven om geloof en rede met elkaar te verzoenen werd 
bereikt in de hoogscholastiek van de 13e eeuw door Thomas van Aquino." .p208, Prisma van de filosofie, 
Filosofen en filosofische begrippen verklaard, Nico Groen, Drs. Robbert Veen 
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nieuwe attitude af, waarbij de architect zich moet specialiseren in presentatie en het 
inzichtelijk maken van bouwplannen. Als laatste dwingt de intellectuele context 
een bepaald denkkader af waarbinnen intellectuele problemen worden opgelost. De 
renaissancearchitectuur wordt gekenmerkt door de aanpak van deze problematiek. 

5.3 Systeem 
De buitengewone belangstelling voor de klassieke oudheid ten tijde van de 
Renaissance, welke gekenmerkt werd door een zeer geïdealiseerd beeld van dat 
verleden, bracht het enige overgebleven architectuurtraktaat uit die klassieke 
oudheid terug in het architectonische discours. Zoals klassieke bronnen ook elders 
het intellectuele discours domineerden, vormde deze tekst in het bijzonder een 
belangrijke inspiratiebron voor de renaissancearchitecten. Het werd door hen zelfs 
als een fundamentele waarheid gezien. De invloedrijkste renaissancearchitect uit 
die tijd, Andrea Palladio, noemde Vitruvius' werk zijn "per maestro, e guida" 
(meester en gids)16; Vitruvius had voor hem de "diepste geheimen van de antieke 
architectuur onthult17

". Met dat geïdealiseerde beeld voor ogen zagen architecten 
voor hen de taak weggelegd om de klassieken in hun architectuur te doen herleven. 
Naast filosofische overwegingen bood het traktaat intellectuele houvast voor het 
nieuwbakken beroep van architect. 

Het bovengenoemde traktaat, Vitruvius' De Architectura Libri Decem, komt 
omstreeks 1414 terecht in het intellectuele discours. Hoewel andere architecten al 
gebruik maakten van het traktaat is het Leon Battista Alberti de eerste die Vitruvius' 
De Architectura wist te integreren in de christelijke context. De overgeleverde theorie 
was geschreven in een heidense context omstreeks de eerste eeuw voor Christus. 
Gebruik van deze theorie, in de christelijke context, was dus niet geheel zonder 
problemen. Zo verwezen de belangrijkste typologieën die Vitruvius behandelt 
naar de bouw van heidense tempels. Daarnaast bracht de Latijnse tekst nogal wat 
interpretatiemoeilijkheden met zich mee. Alberti probeert deze problemen in zijn 
De Re Aedificatoria het hoofd te bieden. Gaandeweg transformeert zijn vertaling 
van Vitruvius' obscure terminologie in een eigen visie op de bouwkunst. Daarmee 
zet hij de esthetische-filosofische lijnen uit welke de grondslag vormen voor de 
renaissancearchitectuuris. Andere tijdgenoten zouden op hoofdlijnen niet veel 
afwijken van Alberti's benadering. 

In navolging van het eerste hoofdstuk van Vitruvius' eerste boek over de 
opleiding van de architect zagen de renaissancearchitecten hun eigen professie niet 

16 Zie .p73, Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme, RudolfWittkower 
17 Idem. 
18 Zie bijvoorbeeld .pI6, Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme, Rudolf 
Wittkower 
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in de eerste plaats als een ambacht, maar als een toegepaste wetenschap. Naast de 
kennis van het ambacht kan de architect in Vitruvius' ogen niet zonder kennis van 
de wetenschap en filosofie. 

"Van de architect verwacht men een kennis die is verrijkt met velerlei 
vormen van scholing in een groot aantal takken van wetenschap [. . .]. Deze 
kennis ontstaat door ambachtelijk handwerk en verstandelijke beredenering. 
[. . .] "/9 

De architect dient zich in zijn ogen dan ook te verdiepen in meetkunde, filosofie, 
muziek,jurisprudentie en astronomie. De architect was hierin niet een wetenschapper 
pur sang, maar meer met een beroep dat zich bezighield met een toegepaste 
wetenschap. Dat deze opvattingen door de renaissancearchitecten werden gedeeld 
blijkt uit bijvoorbeeld Daniele Barbaro's (1514 - 1570) commentaar op Vitruvius. 
Hij stelt, in één van zijn vele toelichtingen, dat de architectuur een vakgebied is dat 
tussen de kunsten en wetenschappen in ligt. Ideeën die in het intellectuele discours 
algemeen aanvaard werden. Met deze klassieke autoriteit had de middeleeuwse 
vakman definitief plaatsgemaakt voor de meer theoretische georiënteerde architect. 

Van de hoofddeugden,firmitas (stevigheid), utilitas (bruikbaarheid) en venus tas 
(schoonheid), die Vitruvius in zijn De Architectura voor de architectuur definieerde, 
waren de renaissancearchitecten het meest geïntrigeerd door de deugd venustas. Zo 
noemde Alberti in zijn De Re Aedificatoria deze deugd tot meest noodzakelijke en 
edelste van de bouwkunst20. Vooral de idee van een rationeel definieerbare definitie 
van schoonheid beheerste menige fantasie ten tijde van de Renaissance. In de ogen 
van Vitruvius was schoonheid iets dat men kon berekenen: 

"Het uiterlijk schoon is in acht genomen als het werk aantrekkelijk en 
sierlijk is om te zien en de maatvoering van de geledingen op een juiste 
berekening van evenwichtige verhoudingen berust. "21 

De sleutel tot schoonheid lag volgens Vitruvius in de wetten van de natuur. Aan 

19 Zie. P28, Vitruvius: Handbouw Bouwkunde, Vitruvius (vertaald door Ton Peters) 
20 Zie .pI55, Leon Banista Alberti On the Art of building in ten books, Leon Banista Alberti, Joseph 
Rykwart I "Of the three conditions that apply to every form of construction - that what we construct should 
be appropriate to its us, lasting in structure, and graceful and pleasing in appearance- the first thwo have been 
dealt with, and there remains the third, the noblest and most necessary of all" . 
21 Zie .p39, Handboek Bouwkunde, Vitruvius (vertaald door Ton Peters) 
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de hand van de wetten van de klassieke mathematica kon men doordringen tot het 
diepste wezen van de natuur. Schoonheid in de architectuur kon worden bereikt 
door overeenkomstig deze wetten vorm te geven. Schoonheid had dus niets van 
doen met enige persoonlijke smaak, maar met universele natuurwetten die deze 
bepaalden. 

Deze aan Vitruvius ontleende opvatting over rationeel definieerbare schoonheid 
aan de hand van universele wetten welke ten grondslag lagen aan de natuur vormde 
het basisaxioma van de renaissancearchitecten. Vitruvius ziet de architectuur als 
een onderdeel van de natuur en diende als zodanig in overeenstemming te worden 
gebracht met haar wetten. Deze opvatting wordt door de renaissancearchitecten 
overgenomen: 

"De grootste kunstenaars in de oudheid waren van mening dat een gebouw 
vergelijkbaar was met een leven wezen, zodat we bij het ontwerpen de 
natuur moeten navolgen. "22 

Aan de hand van klassieke mathematica kon men doordringen tot de fundamentele 
wetten van de natuur. Voor de renaissancearchitecten had Vitruvius dammee 
een fundamentele waarheid over de kosmos geopenbaard. Gretig volgden de 
renaissancearchitecten dan ook Vitruvius' aanwijzingen: 

"[. . .] Omdat alle maten en hun aanduidingen zijn afgeleid van het menselijk 
lichaam en daarin alle getalsverhoudingen en proproties kunnen worden 
gevonden waardoor God de diepste geheimen van de natuur onthult" -
"Na de juiste ordening van het menselijk lichaam te hebben bestudeerd 
proportioneerden de Ouden al hun werken, en vooral de tempels, in 
overeenstemming daarmee. "23 

Deze overeenstemming van architectuur met de fundamentele wetten van de natuur 
werd op gezag van Vitruvius algemeen aanvaard. Deze fundamentele wetten werden 
door hen uitgelegd als de wil van God. 

Naast deze fundamentele wetten vormt het ornament een onmisbaar element 
in de vormentaal van de renaissancearchitectuur. Alberti schreef in zijn zesde 
boek over het ornament dat Vitruvius' derde hoofddeugd afhankelijk is van twee 
zaken: schoonheid en ornament. Schoonheid is daarbij een soort intrinsieke 
eigenschap, terwijl het ornament meer een soort toevoeging is om de schoonheid 
te verduidelijken24

. Het belangrijkste onderdeel van het ornament betrof de zuilen. 

22 Zie .p 18, Geschiedenis van de 
23 Zie .p22, De grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme, RudolfWittkower 
I Origineel citaat is van Luca Paciolini en komt uit zijn De divina proportione 
24 Zie .p 156, Leon Battista Alberti On the Art of building in ten books, Leon Battista Alberti, Joseph 
Rykwart I" [ ... l 1 believe, that beauty is some inherent property, to be found suffused all through the body of 
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De beroemde in cirkel en vierkant geproportioneerde man van 
Leonardo da Vinei. 



Deze zuilen "vormen de kern van de grammatica van de klassieke vormentaal"25 
Deze zuilen verduidelijken de maatvoering van een gebouw zodat het geheel beter 

leesbaar wordt. Bij het ontbreken van afbeeldingen in de enige overgebleven bron 
over de bouwkunst uit de klassieke oudheid was men bij het bepalen van deze 
vormentaal overgeleverd aan de restanten die er zijn. 

Hoewel het systeem dat de renaissancearchitecten gebruikten om tot hun 
architectuur te komen primair was gestoeld op schoonheid en ornament, speelden 
andere opvattingen van hun tijdsgeest eveneens een prominente rol. Naast de 
noodzakelijke architectonische voorwaarden die men ontleende aan mathematische 
wetten en het ideaalbeeld uit de klassieke oudheid speelden andere krachten mee in 
de renaissancearchÜectuur: 

"In tegenstelling tot de negentiende-eeuwse classicistische architectuur is 
de renaissance-architectuur, zoals elke grote stijl uit het verleden, gebaseerd 
op een hiërarchie van waarden, die culmineert in de absolute waarde van de 
religieuze architectuur. "26 

Eigentijdse inzichten over de ordening van de maatschappij alsook de stand 
der techniek speelden impliciet een grote rol bij het bepalen van hun architectuur. 
Anders dan de Griekse bouwkunst, waar de zuil het belangrijkste architectonische 
element was, vormde voor Alberti en zijn volgelingen de muur het belangrijkste 
architectonische element. Diezelfde zuil was voor generaties renaissancearchitecten 
een belangrijk twistpunt. Zowel de restanten uit de klassieke oudheid als de 
overgeleverde geschriften leverden niet de duidelijke definities op die de 
precieze geesten in de Renaissance vereisten voor hun architectuur. Verschillende 
systematische geesten hebben getracht verschillende zuilenorden te classificeren 
naar de inzichten van hun eigen tijd. Voor de latere humanistische architect 
Scamozzi verbeelden de zuilenorden dan ook de 'goddelijke' maatschappelijke orde 
in de samenleving; waarbij de zuil omgekeerd evenredig een onmisbaar element 
wordt in zijn renaissancistische architectuur. De interpretatieproblemen beperken 
zich echter niet alleen tot de zuilenorde, maar kenmerkt de ontwerphouding van de 
renaissancearchitectuur. Niet enkel de restanten van de klassieke oudheid, in woord 
en beeld, vormen hun architectuur, maar men is ook aangewezen op intellectuele, 
maatschappelijke en technische factoren buiten de eigen discipline, welke hun 
architectuur vormen. 

that which may be called beautiful ; whereas ornament, rather than being inherent, has the character of some
thing attached or additional" 
25 Zie .p39, Schoonheid op Maat, Koen Ottenheym 
26 Zie: p. ll, Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme, Rudolf Wittkower 
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Pythagoreeische muziekleer volgens Luca Pacio/i. Aan de hand 
van dergelijke mathematische inzichten bepaalde men de 

proporties in de architectuur. 



5.3.1 De analogie met de natuur 
Vitruvius' aanwijzingen voor een berekenbare schoonheid fascineerde de 

renaissancearchitecten dusdanig dat zij deze verheffen tot belangrijkste deugd 
van de architectuur. Schoonheid was dus niet afhankelijk van persoonlijke smaak. 
Aan de hand van overeenstemming met de universele wetten, welke ten grondslag 
lagen aan de natuur, zou men dit ideaal kunnen bereiken. Deze universele wetten 
vond men in tamelijk eenvoudige geometrische en rekenkundige principes welke 
grotendeels waren 'ontdekt' in de klassieke oudheid. Architectuur was in de ogen 
van de renaissancearchitecten in eerste instantie een vonn van toegepaste wiskunde. 

De mathematische definitie die de grondslag vonnde voor Vitruvius' 
architectuur kende zijn wortels in de Griekse wetenschap en filosofie. In het werk 
van Plato en Aristoteles verhieven deze de meetkunde tot symbool van perfectie, 
een nastrevenswaardig doel. Het werkelijke schone lag volgens hen geometrische 
figurenY In navolg van Griekse denkers als Plato en Aristoteles verhief Vitruvius 
het mathematische model van hemel en aarde tot nastrevenswaardig voorbeeld voor 
in zijn specifieke geval de architectuur. 

Nog voor de val van het Romeinse rijk raakten deze ideeën in de vergetelheid, 
om vervolgens in de 12de en 13de eeuw in het intellectuele discours terug te keren. 
In de Renaissance zou de klassieke oudheid in de geschriften van Aristoteles en 
later Plato weer volop in de belangstelling staan. Tezamen met andere antieke 
geschriften en restanten vormden zij de spil van het klassieke ideaal dat men ten 
tijde van de Renaissance wilde doen herleven. Vitruvius' gedachtegoed, waarin het 
mathematische model van hemel en aarde als voorbeeld nam voor zijn architectuur 
sloten ten tijde van de Renaissance goed aan op het intellectuele krachtenveld: 

"De renaissance blies de mathematische interpretatie door de Grieken van God 
en de wereld nieuw leven in en, gesterkt door het christelijk geloof dat de mens 
als evenbeeld van God de harmonieën van het universum belichaamt, verhief 
zij het Vitruviaanse, in cirkel en vierkant ingeschreven, beeld van de mens tot 
het symbool van de mathematische sympathie van micro- en macrokosmos"28 

Dit krachtenveld, welke voor een belangrijk deel werd beheerst door de Griekse 
denkers Plato en Aristoteles, hebben er ongetwijfeld aan bijgedragen dat Vitruvius' 
aanwijzingen omtrent het mathematische model de kern van de renaissancistische 
architectuur zouden worden. 

Bijzonder veel waarde werd gehecht aan Vitruvius' opmerkingen over de 
proporties die men zou kunnen vinden in de proporties van de menselijke figuur. De 

27 Plato verheft in een tal van zijn dialogen de werkelijke schoonheid der geometrische figuren. Het 
meest duidelijk wordt dit in Diotima ofMantina. I zie: College I: Acht filosofische miniaturen. Een hoorcol
lege over grote denkers, van Plato tot Wittgenstei, Herman Philipse 
28 zie .p23, Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme, RudolfWittkower 
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volmaaktheid en hannonie van deze proporties zou men kunnen ontdekken wanneer 
men "een goed gebouwde man, met zijn handen en voeten uitgestrekt, precies past 
in de meest volmaakte geometrische figuren, de cirkel en het vierkant"29. De talrijke 
studies naar het menselijk lichaam welke in de renaissance naar aanleiding van 
deze opmerkingen worden gedaan verraadt een buitengewone interesse in deze 
'fundamentele waarheid'. 

Naast de Vitruviaanse man speelde de Pythagoreïsche muziekleer en de Euclides' 
Elementen een centrale rol in de renaissancearchitectuur. Aan de hand van deze 
mathematische wetten kon men de juiste verhoudingen en proporties betalen. In 
de ogen van de renaissancearchitecten was de architectuur dan ook een vonn van 
toegepaste mathematica. 

5.3.2 De analogie met de geschiedenis 
Voor een correcte interpretatie van de klassieke oudheid berustte men niet enkel 

op Vitruvius' De Architectura. Het ontbreken van afbeeldingen, het gebruik van 
obscure tennen en vage omschrijvingen brachten veel interpretatiemoeilijkheden 
met zich mee, waardoor men genoodzaakt was om zich te wenden tot andere 
bronnen van kennis. Met het klassieke ideaalbeeld in het achterhoofd leverden de 
restanten uit de klassieke oudheid, naast de tekstuele overlevering, duidelijkheid 
over hoe men diende om te gaan met de klassieke vonnentaal. Naast het bestuderen 
van Vitruvius' De Architectura behoorde het opmeten, aanschouwen en tekenen van 
restanten tot een belangrijke bezigheid van de renaissancearchitecten: "Quantum 
Roma Fuit, ipsa ruina docet" ('hoezeer Rome ook vervallen is, zelfs van de ruines 
kan men nog leren')3o. 

Evenals de interpretatie van Vitruvius' De Architectura niet zonder problemen 
verliep, verliep de interpretatie van de antieke restanten ook niet zonder problemen. 
Waar Vitruvius in zijn De Architectura slechts drie zuilenorden onderscheidde, lieten 
de antieke restanten een veelvoud aan verschillende ornamenten zien. En als men 
deze ornamenten al naar bepaalde zuilenorden kon indelen waren deze onderling 
niet met elkaar in verhouding. Gevaren waar Vitruvius in zijn De Architectura al 
impliciet op wees31 . En als men al meende een bepaald systeem in de antieke restanten 
te hebben gevonden bleek het toepassen ervan in nieuwe bouwwerken niet zonder 
de nodige praktische problemen te gaan. Anders dan bijvoorbeeld de klassieke 
architectuur, waar de zuil het belangrijkste element was, ging men in de christelijke 
context van de Renaissance uit van de muur als belangrijkste element voor hun 
architectuur32. Dit uitgangspunt waar de muur de positie van de zuil verdringt naar 

29 zie .p20, Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme, RudolfWittkower 
30 Volgens Vincenzo Scamozzi kan men zelfs vanuit de ruines nog de grondslagen van de klassieke 
architectuur bestuderen I .p 12, Schoonheid op Maat, Koen Ottenheym 
31 Zie: Vitruvius Handboek Bouwkunde, Vitruvius (vertaald door Ton Peters) I Inleiding van Ton 
Peters 
32 In Wittkowers 'Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme', DeellI, I; De 
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decoratie, is één van de centrale problemen van de renaissancearchitectuUl.33. 
Alberti ging in zijn hoofdzakelijk theoretisch-filosofische verhandeling nog 

grotendeels aan deze problematiek voorbij, maar andere architecten zien zich 
genoodzaakt om deze problematiek verder te systematiseren en te definiëren. 
Een belangrijke poging om de klassieke restanten te kunnen classificeren en 
bruikbaar te maken voor de eigen vormentaal vinden we in Serlio's Regole gererali 
d'architecttura . Deze verhandeling uit 1537 definieerde voor het eerst de vijf 
zuilenorden. Een gebrek aan samenhang noopte Vignola in 1562 ertoe om deze 
zuilenorden verder te systematiseren in zijn Regola delli Cinque Ordini. Palladio 
keert met zijn Quatrro Libri Del! 'Architettura in 1570 terug naar de Vitruviaanse 
basis en wees erop dat men niet kon afwijken "[ ... ] van een aantal algemeengeldige 
en noodzakelijke regels van de kunst [ ... ]"34. Palladio waarschuwde zijn lezers dat 
vondsten uit de klassieke oudheid waren weliswaar interessant, maar men diende 
zich hier niet op blind te staren. 

Naast de zuilenorden als systeem op zichzelf stonden ook de gebouwtypologieën 
van de oudheid centraal. Bij de transformatie van heidense tempels naar christelijke 
kerken stelde het uitgangspunt van de muur de renaissancearchitecten voor een 
aantal moeilijkheden: hoe moest men de van oorsprong Griekse zuilenarchitectuur 
integreren in de christelijke muurarchitectuur? Het antwoord voor hun architectuur 
lag voor hen tussen de eigentijdse (christelijke) eisen en het klassieke voorbeeld 
in zowel haar restanten als schrift. In een poging om tot een ultieme afweging te 
komen vaarde men ongewild tussen Skylla en Charybdis in. Een onzorgvuldige 
afweging tussen de eigentijdse eisen en die van de klassieke oudheid leidde tot een 
oneindige stroom aan herinterpretaties. 

5.3.3 De analogie met de techniek 
In 1418 krijgt goudsmit Filippo Brunelleschi (1377 - 1446) de opdracht voor 

de bouw van de koepel van de dom van Florence. Reden voor de gunning van 
deze opdracht waren Brunelleschi's enorme overspanningen zonder het gebruik 
van steunberen. Naast deze grootse technische vondst maakte hij gebruik van 
schaalmodellen en tekeningen om zijn plannen toe te lichten. Mede door zijn studie 
naar de Vitruvius en de Romeinse ruines in Rome, ideeën die hij later zou gebruiken 
bij verdere uitwerking van de koepel, wordt het ontwerp van de koepel vaak als 
keerpunt voor de renaissancearchitectuur genomen. Hoewel modem historisch 
onderzoek heeft aangetoond dat de idee van een keerpunt veel genuanceerder moet 
worden bekeken, is het ontwerp en de bouw van de koepel een toonbeeld te noemen 

zuil bij Alberti: Theorie en Praktijk (p45-47), laat hij overtuigend zien dat de grootmeester van de renais
sancearchitectuur zowel in theorie als praktijk uitging van de muur als voornaamste architetonisch element. 
33 "Door de zuil in de categorie van het ornament te plaatsen raakt Alberti één van de centrale 
problemen van de renaissancearchitectuur aan" .p45, Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het 
humanisme, RudolfWittkower 
34 Zie p.77, Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme, RudolfWittkower 
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voor de veranderende attitude in de architectuur. 
Wat betreft de technische ontwikkelingen in de architectuur is de dom van 

Florence de grootste technische vinding ten tijde van de Renaissance. De technische 
innovaties zouden echter hoofdzakelijk beperkt blijven tot deze constructieve vondst 
van Brunelleschi. Ondanks de radicale afwijzing van voorgaande bouwtradities zoals 
de Gotiek en Byzantijnse bouwkunst door de renaissancearchitecten bouwde men 
voort op de bestaande bouwpraktijk. Vrijwel alle belangrijke verhandelingen over de 
architectuur ten tijde van de Renaissance blijven constructieve en bouwtechnische 
kwesties vaak onderbelicht. 

5.3.4 De analogie met het mensbeeld 
De renaissancistische samenleving kende een sterk hiërarchische structuur. 

De Kerk vormde het intellectuele en spirituele centrum. Daarnaast werd de 
wereldlijke macht gedomineerd door welgestelde burgers. Hun macht werd niet 
zelden tot uitdrukking gebracht in steen; waarmee deze beide opdrachtgevers, de 
Kerk en de welgestelde burgers, de belangrijkste opdrachtgevers vormen voor de 
renaissancearchitecten. 

De renaissancearchitecten ontwikkelen tijdens de renaissance geen kritische 
blik ten aanzien van hun hiërarchische indeling van hun samenleving. Dat heeft een 
tweetal oorzaken. Ten eerste worden de belangrijke en interessante opdrachtgevers 
gevormd door de maatschappelijke bovenlaag van geestelijken en notabelen die 
uiteraard hun eigen posities in steen bevestigd zien. Ten tweede geeft de klassieke 
autoriteit, zelf een sterk hiërarchische samenleving, die zij bestudeerden geen 
aanleiding om een kritische blik te ontwikkelen. Evenals Vitruvius' De Architectura 
vormde de religieuze architectuur het middelpunt van de renaissancistische 
architectuur. Anders dan andere bouwtypologieën moest de kerkelijke typologie 
onvoorwaardelijk voldoen aan de eisen van de klassieke oudheid. Naast de religieuze 
architectuur vormde openbare gebouwen en (grote) particuliere woonhuizen de 
belangrijkste bron van typologische studie. 

De maatschappelijke rangorde beperkte zich niet enkel tot de behandelde 
typologieën, ze werd meegenomen in de complete vormgeving van een gebouw. 
Aan religieuze architectuur, het hoogste in de maatschappelijke rangorde, werden 
zware eisen gesteld wat betreft locatie en kwaliteit. En onder geen beding kon 
men afwijken van de classicistische principes. Dit in tegenstelling tot openbare 
gebouwen en particuliere woningen, waar de eisen wat losser gehanteerd konden 
worden. Het meest duidelijk wordt de hiërarchie bij het bepalen van het karakter van 
het gebouw. Dit karakter werd bepaald door de keuze van een bepaalde zuilenorde, 
welke werd bepaald naar status en rang in de samenleving35 . De 'hoogste' orde, de 

35 "Voorts moet de hiërarchie van de vijf orden worden benut om het verschil in status en rang van de 
gebouwen aan te geven." I .p43, Schoonheid op maat, Koen Ottenheym 
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romeinse of de korintische36
, is vooral weggelegd voor kerkgebouwen en paleizen. 

De 'laagste' orde, de toscaanse, dient men vooral toe te passen voor civiele werken, 
landelijke gebouwen en gevangenissen. 

36 Zie .p42, Schoonheid op Maat, Koen Ottenheym 
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6 Classicistische traditie in de Republiek 
Omstreeks de 16de eeuwwisseling sijpelde classicistische traditie langzaam de 
Republiek binnen. Vanuit prentenboeken maakt men kennis met de vormentaal van 
de classicistische traditie en geeft men hier een vrije interpretatie aan. In de jaren '20 
van de 17de eeuw ontwerpt men de eerste bouwwerken aan de hand van de theorie 
achter de klassieke vormentaal. Dit legt de basis voor de Hollandse interpretatie 
van de klassieke bouwkunst. Net als hun noord-Italiaanse collega's zullen zij de 
klassieke traditie herinterpreteren naar de inzichten van hun eigen tijd. Hoewel 
er door de architecten van het Hollands classicisme weinig is geschreven, zijn er 
duidelijke overeenkomsten te vinden die zich afzetten tegen de noord-Italiaanse 
variant ervan. Hoe passen zij deze theorieën toe op de eigen ontwerppraktijk? 

6.1 Probleem 
De architectuur in de Quattrocento was het resultaat van een maatschappelijk 

en intellectueel krachtenveld ten tijde van de Renaissance. Net als andere culturele 
ontwikkelingen zouden die van de architectuur niet beperkt blijven tot noord-Italië. 
Nagenoeg het hele Europese continent maakte kennis met deze ontwikkelingen en 
spoedig vormde het ideaalbeeld van de klassieke oudheid ook het voorbeeld voor 
hun eigen architectuur. De ontwikkelingen in de Italiaanse architectuur, welke men 
kende door middel van architectuurtraktaten, werd door architecten uit die tijd met 
buitengewone interesse gevolgd. Deze eigentijdse toepassingen van het klassieke 
ideaal vormden het toonvoorbeeld voor andere architecten elders in Europa. 

Qua culturele en intellectuele ontwikkelingen behoorde de jonge en welvarende 
Republiek tot één van de meest vooruitstrevende landen. Aangewakkerd door de 
ontwikkelingen in de Italiaanse Renaissance kwamen de wetenschap en de kunsten 
tot grote bloei37 • In tegenstelling tot veel andere Europese landen, waar de architectuur 
zich vormde naar het intellectuele en culturele klimaat, bleef de bouwkunst in de 
Republiek achter bij deze ontwikkelingen. Voor zover men al enigszins het ideaal 
van de klassieke oudheid nastreefde beperkte dit zich tot een vrije interpretatie 
van haar vormentaal. Een doorn in het oog van kunstenaars en intellectuelen. De 
architecten in de republiek hadden volgens hen geen normbesef wat betreffende het 
klassieke ideaal en prutsten maar wat aan met klassieke vormentaal: 

"[ .. .} mettertijdt in de metselrije een grote Ketterije onder hun ghecomen is, met 
eenen hoop raserij van cieraten [ .. .}, seer walghelijek om aen te sien"38 

Aldus de vooraanstaande kunstenaar Karel de Mander. Geheel in de renaissancistische 
tijdsgeest pleitte hij dan ook voor het op de juiste manier toepassen van de klassieke 
prmcJpes 
37 Zie .p5, Timmermansoog en kennersblik, Koen Ottenheynm 
38 Zie .p 104, Schoonheid op Maat, Koen Ottenheym 
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Kritiek op de bouwkunst in de 17de eeuwse Republiek beperkte zich echter niet 
tot haar landsgrenzen. Architecten en architectuurkenners39 in het buitenland waren 
buitengewoon minachtend over de Nederlandse bouwkunst. Volgens Huygens' 
gedicht Domus werd de Nederlandse bouwkunst in het buitenland uitgelachen. 
Reden voor deze dichter, en tevens diplomaat en secretaris van de stadhouder 
om de klassieke principes te introduceren en "met kracht te ondersteunen en te 
promoten"40. 

Het wezen van het Hollands classicisme werd gevoed door enerzijds een gemeend 
(internationaal) imagoprobleem van de Republiek en anderzijds een intellectueel 
probleem. In de ogen van de 16de en 17de-eeuwse intellectuele en culturele elite 
was het een wandaad dat de bouwkunst zich niet voegde naar de universele 
beginselen die men algemeen op gezag van Vitruvius aanvaarde. Het gegeven dat 
buitenlandse vertegenwoordigers de draak staken met de burgerlijke metsel kunst in 
de Republiek noopte de invloedrijke Huygens ertoe om de klassieke principes actief 
te promoten. Bij het daadwerkelijk toepassen van de klassieke principes deed zich 
nog een ander probleem voor. Sinds Alberti 's De Re Aedificatoria uit 1452 waren 
er enkele tientallen commentaren op en vertalingen van Vitruvius' De Architectura, 
in omloop evenals een hoop verhandelingen over moderne toepassingen van de 
klassieke oudheid. Hoewel deze in grote lijnen overeenkomsten vertoonden, lieten 
ze onderling ook grote verschillen zien. Welke traktaten diende men hiervoor te 
gebruiken? En hoe diende men deze traktaten te gebruiken als leidraad voor de 
eigen architectuur? 

6.2 Systeem 
op het werk van de architectuurtheoreticus Nicolaus Goldmann (1611 - 1665)4\ 

na kent het Hollands classicisme geen eigen verhandeling over de architectuur, 
maar leunde het de classicistische traditie van de (Italiaanse) Renaissance. Door 
middel van handelscontacten met Venetië was men in de Republiek al bekend 
met deze traditie. In de 16de eeuwse bouwkunst beperkte zich dit vooral tot een 
vrije interpretatie van de vonnentaal, maar met name in schilderskringen hield 
men zich al bezig met het zich eigen maken van de klassieke principes die achter 
deze vormentaal schuilgingen. Vanuit deze beroepsgroep zouden ook de eerste 
architecten opstaan die deze klassieke principes in de praktijk zouden brengen. 
Voor de toepassing van de klassieke principes baseerden zij zich niet alleen op 

39 Zowel binnen de kring van intellectuele als de kring van welgestelde burgers was kennis over de 
(klassieke principes van) de architectuur een pre. 
40 Zie .p65, Schoonheid op Maat, Koen Ottenheym 
41 Het werk van Nicolaus Goldman werd pas uitgegeven in 1669, twee jaar voor de economische 
neergang in de Republiek . De invloed van zijn architectuurlessen (die hij vanaf 1640 tot 1665 gaf aan de 
Leidse universiteit) hebben wel grote invloed gehad. Zijn werk leunt voor een belangrijk deel op Scamozzi's 
l'Idea.1 zie p.67-68, Schoonheid op maat, Koen Ottenheym & A Northem Scamozzi: Nicolaus Goldmann and 
the Universal Theory of Architecture, Jeroen Goudeau. 
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Vitruvius' De Architectura maar ook op Italiaanse architectuurtrakten. 
Evenals hun Italiaanse voorgangers stond voor de architecten van het Hollands 

classicisme een kritische houding ten opzichte van het klassieke ideaal centraal. 
Het berekenbare ideaal van schoonheid en de antieke vormentaal zouden ook 
in hun architectuur centraal staan. Naast Vitruvius' De Architectura vormden de 
Italiaanse architectuurtraktaten een belangrijke, zo niet de belangrijkste leidraad 
voor het bepalen van de eigen architectuur. Door Vitruvius' traktaat raakte men 
weliswaar vertrouwd met de beginselen van de architectuur, maar door het werk 
van Italiaanse traktaten raakte men ook vertrouwd met de praktische toepassing van 
de renaissancistische vormentaal. Vooral Palladio's Quatro Libri Dell'Architettura 
en Scamozzi's L'idea della architettura universale werden vaak geraadpleegd. 

Een belangrijkverschil tussen Scamozzi 's I 'Ideaendeoverigearchitectuurtraktaten 
kan worden begrepen vanuit de interpretatieproblematiek waarmee men kampte 
bij het interpreteren van de restanten uit de klassieke oudheid. Alberti schetste in 
zijn De Re Aedificatoria weliswaar de filosofisch-estetische hoofdlijnen uit, maar 
het systematiseerde en definieerde niet de klassieke vormentaal. De (praktijk) 
problemen die dit opleverde inspireerde andere architecten uit de Quattrocento om 
eigen verhandelingen te schrijven om deze problemen het hoofd te kunnen bieden. 
Bij de traktaten van Serlio en Vignola levert dit bijvoorbeeld een nieuw systeem op 
die niet meer coherent is met Vitruvius' De Architectura. Palladio zag zich daarom 
genoodzaakt om met zijn verhandeling terug te gaan naar de basis van de klassieke 
oudheid, maar blijft daarom steken in een onsamenhangend systeem. Scamozzi 
probeerde met zijn traktaat zowel dicht bij de autoriteit van de klassieke oudheid te 
blijven als het geheel te systematiseren. 

Voor zover er een beslissend moment in de geschiedenis van het Hollands 
classicisme is aan te wijzen kan men de theoretische verdieping in de Italiaanse 
traktatentraditie door Van Camp en en Huygens zien als een dergelijk moment. 
Hoewel de eerste bouwkundige toepassingen naar voorbeeld van de klassieke 
principes toen al gereed waren gekomen, zou deze samenkomst invloed hebben 
op het gebruik van de architectuurtraktaten. In hun studie vergelijken Van Campen 
en Huygens verschillende vertalingen van en commentaren op Vitruvius' De 
Architectura. Moderne Italiaanse traktaten, zoals het werk van Palladio en Scamozzi, 
werden hierbij eveneens betrokken. Welke exacte conclusies dit tweetal verbond 
aan deze traktatenstudie is niet geheel duidelijJ.<42. Wel is er het sterke vermoeden 
dat Huygens en Van Campen een sterke voorkeur hadden voor Scamozzi's l'Idea. 
In enkele van Huygens gedichten, waaronder het beroemde Domus43

, ontleent hij 

42 De theoretische verdieping blijkt vooral uit briefwisselingen van Huygens met derden. Van de theo-
retische verdieping zelfis niets meer bekend dan deze briefwisselingen. Van Campen heeft in een briefwisse
ling aan Brosterhuysen te kennen gegeven zelf bezig te zijn geweest met een verhandeling over de architec
tuur, maar over dezc verhandeling zelf is verder niets bekend. I zie. P 156, Jacob van Campen, Het klassieke 
ideaal in de Gouden Eeuw, Koen Ottenheym e.a. 
43 Domus is een beroemd gedicht uit 1639 van Huygens hand over zijn eigen huis aan Het Plein in 
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enkele opvattingen aan Vitruvius44
. Toepassingen van Scamozzi 's traktaat vinden 

we ook in het werk van Jacob van Campen, die bij het bepalen van zijn architectuur 
verhoudingen aan hem ontleende. Reden voor gebruik van I 'Idea kan men vinden 
in Scamozzi's precieze en uitvoerig uitgewerkte traktaat, en diens opvattingen 
welke dicht bij die van de 17de eeuwse republiek lagen. Daarnaast speelde mee dat 
Huygens kennis had gemaakt met de classicistische ogen door het werk van de 
Engelse architect Inigo Jones (1573 - 1652), die ook Scamozzi 's I 'Idea gebruikte 
als leidraad voor zijn architectuur. Hun bevindingen zouden zij overdragen op 
geïnteresseerde opdrachtgevers en een volgende generatie architecten. 

De voorliefde voor Scamozzi's l'Idea blijkt ook wel uit het succes van hun 
classicistische propaganda. Van Campens discipelen hanteren in hun werk 
hoofdzakelijk I 'Idea als leidraad. Opmerkelijk is ook de stroom lekenpublicaties 
gebaseerd op Scamozzi 's I 'Idea. [in tegenstelling tot] 

Naast een tweetal vertalingen in het Nederlands verschijnen er verschillende 
praktijkboeken. Deze waren ontdaan van alle achterliggende theorie en waren 
vooral gericht op ambachtslieden. 

Het gebruik van de traktaten betekende overigens niet dat men deze voorbeelden 
klakkeloos overnam. Net als hun Italiaanse voorgangers koesterde men een kritische 
blik ten aanzien van Vitruvius, maar evenmin nam men de 'moderne' traktaten voor 
waar aan. Naast deze kritische blik stond ook de Franse classicistische architectuur 
model voor toepassing van de klassieke principes45

. Op hun beurt zouden de 
architecten van het Hollands classicisme de theorie herinterpreteren naar de context 
van de 17de eeuwse republiek. 

6.2.1 De analogie met de natuur 
De kern van de classicistische traditie vormt ook voor de architecten van het 

Hollands classicisme het basisaxioma van hun architectuur. Kennis van Euclides' 
elementen en Pythagoras' muziekleer waren hier noodzakelijk voor een gedegen 
klassieke scholing. In navolging van Vitruvius en de Italiaanse renaissancearchitecten 

Den Haag. Zijn huis heeft begin 20"'c eeuw plaats gemaakt voor het ministerie van justitie. 
44 Zie .p66, Schoonheid op Maat, Koen Ottenheym 
45 Vingboons: Franse invloeden 
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benaderde men de architectuur als zijnde een toegepaste mathematische wetenschap. 
Een tijdgenoot zag de architect Van Campen dan ook als mathematicus: 

"Alle dese noch overtreft Jacob Camp en, soo noble schilder als geswinde 
Mathematicus, ende architect van de Prince van Orangien sijn Hoogheydt, self 
een man van groote middelen, de welcke uyt de konst gheen winst ghesocht 
heeft, maar de naem"46 

In de jaren '40 van de 17de eeuw is een opmerkelijke verandering waar te 
nemen in de classicistische traditie. Deze wordt gekenmerkt door een reductie 
van het ordenapparaat en een grotere nadruk op de mathematische hoofdvonn. 
De achtergrond van deze verandering kan gevonden worden in een veranderend 
wereldbeeld. Door nieuwe wetenschappelijke en filosofische inzichten ontstaat er 
in de Renaissance twijfel over het hoofdzakelijk Aristotelische wereldbeeld. In de 
17de eeuw slaat deze twijfel zelfs om in afkeer van het renaissancistisch wereldbeeld. 
De Franse filosoof en wiskundige René Descartes (1596 - 1650) is de eerste die 
het Aristotelische wereldbeeld radicaal afwijst door er een nieuw wereldbeeld 
tegenover te stellen47

. Kort samengevat komt het er op neer dat we de natuur in zijn 
geheel begrijpen als een mathematisch principe. Meer nog dan bij (interpretaties 
van) Aristoteles en Plato komt de idee van een mathematisch grondbeginsel van 
hemel en aarde hiennee op een voetstuk te staan. 

Huygens zelf zou dit nieuwe wereldbeeld uit eerste hand vernemen. In 1636 had 
Descartes verhaal gehouden in huize Huygens over zijn Discours de la Methode, 
zijn werk dat brak met het Aristotelische wereldbeeld48

• Zelfs stond hij Descartes 
bij toen deze werd belaagd door Nederlandse theologen. Het is denkbaar dat 
deze ideeën via Huygens de denkbeelden over de architectuur hebben beïnvloed. 
In ieder geval is de invloed van Descartes terug te vinden in het werk van de 
architectuurtheoreticus Goldman.49 In tegenstelling tot zijn architectuurtraktaat 
zouden zijn lessen wel veel invloed hebben op de vonning van denkbeelden over 
de architectuur. Hoe deze ideeën de architecten exact hebben beïnvloed is niet 
bekend. Wel is duidelijk dat de architecten van het Hollands classicisme omstreeks 
de jaren' 40 hun gebouwen steeds meer terugbrengen tot de geometrische essenties. 

46 Zie. p.13, Jacob van Campen, het klassieke ideal in de Gouden Eeuw, Koen Ottenheym e.a. 
47 Zie. P4-5, De samenhang der wetenschappen, Herman Philipse 
48 Zie .p24l Neophilologus, Volume 22, De Calvinist Constantijn Huygens en de Rooms-Katholieke 
Wijsgeer Descartes, Anton Zijderveld 
49 Goldman was door zijn achtergrond en universitaire aanstelling aan de Leidse universiteit bekend 
verschillende wiskundige theorieen waaronder Descartes. Het ideaal van Descartes heeft een dusdanige in
vloed op hem gemaakt dat hij zijn theorie heeft omgewerkt naar deze principes. I Jeroen Goudeau, A Northem 
Scamozzi: Nicolaus Goldmann and the Universa I Theory of Architecture. 

63 



6.2.2 De analogie met de geschiedenis 
De architecten van het Hollands classicisme zijn in hun zienswijze ten aanzien 
van de klassieke oudheid beperkt tot de kennis die zij krijgen aangeleverd door 
middel van traktaten en de eigen ontwikkelingen in de architectuur. Anders dan de 
Italiaanse architecten in de Renaissance hadden de architecten van het Hollands 
classicisme nauwelijks tot geen toegang tot antieke resten. Een reis naar Rome of 
andere Italiaanse steden was slechts voor een enkeling weggelegd. Hun inspiratie 
ten aanzien van de klassieke vormentaal zou men dan ook opdoen door middel van 
overleveringen, prentenboeken en traktaten. 

6.2.3 De analogie met de techniek 
Anders dan hun maniëristische voorgangers kwamen de architecten van het 

Hollands classicisme niet voort uit de bouwpraktijk, maar vooral uit de schildershoek. 
In hun werk stond niet zozeer (een vrije interpretatie van) het ornament centraal, 
maar meer de klassieke principes. Net als bij de architecten uit de Renaissance 
voelde men minder affiniteit met de technische kant van het bouwwezen. In 
de eerste plaats was het beroep van architect in hun ogen hoofdzakelijk een 
mathematische bezigheid. Op Arent van 's-Gravensande (1610 - 1662) na hadden 
ze bij aanvang van hun carrières helemaal geen ervaring vanuit de bouwpraktijk. 
Voor de technische aspecten van de architectuur leunde men dan ook op ervaren 
uitvoerders. Het klassieke ideaal dat de architecten van het Hollands classicisme 
nastreefden kreeg gestalte in de bestaande bouwtraditie uit de Republiek van de 
17de eeuw. Evenals de classicistische toepassing in het land van herkomst leefde de 
locale bouwtraditie voort in de nieuwe vormentaal. 

6.2.4 De analogie met het mensbeeld 
In overeenstemming met de theorie uit Italiaanse architectuurtraktaten worden 

de zuilenorden gebruikt voor het bepalen van het karakter en de status van een 
bepaalde ruimtelijke dispositie. Een goed voorbeeld waarin een dergelijk gebruik 
goed tot uitdrukking komt is het Stadhuis van Jacob van Campen, zowel toen als 
nu het summum van de Nederlandse classicistische traditie. In de verschillende 
kantoren en zalen worden de verschillende zuilenorden gebruikt om de bestuurlijke 
rangorde aan te duiden. De ruimte van het hoogste bestuursorgaan wordt aangekleed 
met de 'hoogste' zuilenorde, de Korinthische. De ruimten van de vroedschap en 
de thesauriers moeten het doen 'lagere' orden, respectievelijk de Romeinse en de 
Ionische. De idee van verbeelding van de sociale rangorde in de zuilenorde wordt 
hier op een subtiele manier omgewerkt naar de eigen sociale context. 

Grotere verschillen in de toepassing van de klassieke zuilenorden komt men 
tegen in de religieuze architectuur. In de overwegend protestantse Republiek 
nam deze architectuur een andere positie in dan in het rooms-katholieke Italië. 
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Anders dan de Italiaanse toonvoorbeelden, waarin men bij voorkeur kiest voor de 
'hogere' zuilenorden zoals de Romeinse en de Korinthische, kiest men zonder enige 
uitzondering voor' lagere' zuilenorden zoals de Ionische of Dorische. 
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7 De Ooslerkerk 
Als Stalpaert en Dortsman in 1669 aan de ontwerpwerkzaamheden van de Oosterkerk 
beginnen heeft hun klassieke ideaal al een lange ontwikkeling achter de rug in zowel 
het thuisland van de Renaissance Italië als in de Republiek. Als onderdeel van de 
architectonische voorhoede in de Republiek waren beide architecten bekend met 
de ontwikkelingen op het gebied van de klassieke principes in de architectuur. De 
ontwikkeling waarbij het ordenapparaat van de classicistische architectuur steeds 
meer zou worden teruggebracht tot haar geometrische essenties zou in hun werk 
doorklinken en verder worden ontwikkeld. Welke sporen van deze ontwikkeling in 
de classicistische traditie vinden we terug in de Oosterkerk? 
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8 Moderne betekenis van de classicistische traditie 
Praktijkproblemen en nieuwe eigentijdse inzichten bewegen verschillende 
architecten en theoretici om na het verschijnen van Alberti 's De Re Aedificatoria 
een eigen verhandeling te schrijven over architectuur. Scamozzi 's I 'ldea, de 
belangrijkste leidraad voor het Hollands classicisme, wordt op zijn beurt opnieuw 
belicht door onder andere de architectuurtheoreticus Goldman. Deze zou het werk 
herinterpreteren naar de context van de 17de eeuwse republiek. Het verschijnen 
van Scamozzi's l'Idea en Goldmanns ArchitecturaSO maakt geen einde aan deze 
trend. Het klassieke ideaal en de moderne interpretaties daarvan vormen voor veel 
architecten en architectuurtheoretici een belangrijke inspiratiebron voor hun eigen 
architectuur(theorie). Door een veranderend intellectueel en cultureel krachtenveld 
komt het klassieke ideaal van universele beginselen voor de bouwkunst echter 
onder vuur te liggen. In de 20Sle eeuw keert men zich geleidelijk van het klassieke 
ideaal af ten gunste van nieuwe architectonische inzichten. Desondanks waart de 
geest van het classicisme nog steeds rond in het architectonische discours . Wat is de 
betekenis van het klassieke ideaal in de 21 s le eeuw? 

7.1 Het vergaan van de klassieke principes 
De conceptie van Vitruvius' universele mathematische beginselen aangaande 

de bouwkunst kunnen niet afzonderlijk worden gezien van de gangbare 
renaissancistische wetenschapspraktijk. Evenals in de bouwkunst stond ook in de 
wetenschap de klassieke oudheid centraal. Een sleutelrol binnen deze wetenschap 
was weggelegd voor de Griekse denkers Plato en Aristoteles wier werk de gangbare 
wetenschapspraktijk diep zou beïnvloeden. De renaissancistische interpretatie 
van hun filosofie bepaalde in grote lijnen het intellectuele denkkader in de gehele 
wetenschap. Het gedachtegoed van Vitruvius, dat voor een belangrijk deel op 
dezelfde mathematische leest was geschoeid als het werk van Plato en Aristoteles, 
sloot hierbij goed aan. Een dergelijke interpretatie zoals de renaissancearchitecten 
in navolging van Alberti aan Vitruvius' De Architectura zouden geven is zonder de 
invloed van deze twee denkers ondenkbaarY 

Het summum van de Griekse cultuur, de meetkunde, vormde de kern van de 
filosofie van zowel Plato als Aristoteless2 . Om allerlei kennistheoretische redenen 
openbaarden deze rekenkundige regels voor hen een waarheid over de werkelijkheid. 

50 Het werk van Goldmann werd postuum uitgegeven onder de titel : 'Vollstandige Anweisung der 
Civil-Baukunst'. Goldmanns hanteert in zijn manuscript de naam Architectura ofProdumus Architecturae. I 
Zie .p 67, Schoonheid op maat, Koen Ottenheym. 
51 Vitruvius' De Architectura Libri Decem is geen samenhangend traktaat, maar meer een optelsom 
van verschillende zaken. De grote waarde die men in de renaissance hecht aan bepaalde zaken staat niet in 
verhouding tot hetgeen Vitruvius heeft geschreven. I Zie: Handbouw Bouwkunde, Vitruvius (vertaald door 
Ton Peters) 
52 Zie: College I: Betrouwbare kennis van Aristoteles tot Descartes, Betrouwbare Kennis: Een hoor-
college over de wetenschapsfilosofie in historisch perspectief, Herman PhiJipse 
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Rondom deze assumptie bouwden beide denkers hun filosofisch raamwerk. Op de 
scholastieke denkers in de 12de en 13de eeuw maakte deze filosofie een dusdanige 
diepe indruk dat deze hun eigen denkbeelden diep zou beïnvloeden.53 Ondanks 
de soms vermeende breuk met de Middeleeuwen zou de filosofie van Plato en 
Aristoteles ook de Renaissance medevonnen. 

In de 16de eeuw loopt deze christelijke interpretatie van deze twee Griekse denkers 
de eerste scheurtjes op. Nieuwe wetenschappelijke vindingen van onder andere van 
de Duitse astronoom, natuur- en wiskundige Johannes Keppler (1571 - 1630) en 
de Italiaanse astronoom, natuur- en wiskundige Galileo Galilei (1564 - 1642) doen 
het renaissancistische wereldbeeld schudden op haar grondvesten. Het zou slechts 
het begin zijn van een felle reactionaire houding ten aanzien van dit wereldbeeld.54 

Als reactie op deze ontwikkelingen komt Descartes in 1636 met een radicaal ander 
wereldbeeld. Dit wereldbeeld is echter een kort leven beschoren wanneer andere 
wetenschappelijke vondsten tot nieuwe filosofische inzichten leiden55 . Vanaf de 
17de eeuw neemt de wetenschappelijke betekenis van de Platoonse en Aristotelische 
filosofie, en vooral de christelijke interpretatie ervan, sterk af. 

Met de komst van nieuwe inzichten in de filosofie en wetenschap veranderden 
eveneens de opvattingen ten opzichte van de klassieke principes in de architectuur. 
In eerste instantie hadden de veranderende ideeën omtrent de wetenschap en 
filosofie geen desastreuze gevolgen voor de universele geldigheid van de klassieke 
principes van de architectuur.56 Conform het classicistische raamwerk bleef de 
mathematische opvatting van de natuur het leidende principe. Maar twijfel omtrent 
het universeel geldende karakter van de klassieke principes was reeds gezaaid. 
Om het naderende onheil voor te zijn probeert de Franse architectuurtheoreticus 
Charles Étienne Briseux (1680-1754) in zijn' Traité du Beau essentiel dans les arts' 
algemeen geldende normen te psychologiseren57

• 

Het psychologiseren van de klassieke principes kan echter niet voorkomen dat 
de algemene geldendheid ervan in de 18de eeuw verder onder druk komt te staan. 
Bezwaren van de Venetiaanse architect Tomassa Temanza (1705-1789) zouden 
de algemene geldigheid van de klassieke principes verwijzen naar het subjectieve 
domein58 . De intellectuele doodsteek voor het classicisme wordt uiteindelijk gegeven 
door de Schotse filosoof David Hume (1711 - 1776) die de "objectieve esthetica" 

53 Zie: Arisotelisme, Keimpke Algra 
54 Idem. 
55 Zie: p I 54-p 164, Grondslagen van de architecl1lur in het tUdperk van het Humanisme, Rudolf Wit-
tkower 
56 Nieuwe opvattingen over nal1lur leiden over het algemeen niet tot het verval van de klassieke prin-
cipes.1 Zie .pI60, Grondslagen van de architecl1lur in het tijdperk van het humanisme, RudolfWittkower 
57 Zie .pI56, Grondslagen van de architecl1lur in het tijdperk van het humanisme, RudolfWittkower 
58 "Het eerste bezwaar dat hij maakt is dat het oog niet in staat is tegelijkertijd de verhoudingen van 
lengte, breedte en hoogte van een mimte waar te nemen; het andere dat architectonische proporties moeten 
worden beoordeeld vanuit de gezichtshoek van waamit men het gebouw waarneemt. I zie .p 158, Grondslagen 
van de architeCl1lur in het tijdperk van het humanisme, RudolfWittkower 
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verplaatst naar het domein van de "subjectieve gevoeligheid'. Enkel uit "ervaring 
en gemeenschappelijke gevoelens van de natuur "59 kon men de kunstregels afleiden. 

Deze nieuwe filosofische inzichten beperkten zich niet louter tot Hume's 'Of 
the Standard of Taste', maar zouden de voorbode zijn voor nieuwe opvattingen 
over de werkelijkheid in het algemeen en de architectuur in het bijzonder. In de 
18de en vooral de 19de eeuw zou deze opvatting binnen de intellectuele discours 
aan terrein winnen. Deze nieuwe opvattingen die haar kern vonden in de ervaring 
als kennisbron60 zette binnen de architectuur de deur open voor het esthetisch 
relativisme.61 Voorts veranderden in de loop van de 18de

, 19de eeuwen 20sIe eeuw 
de opvattingen omtrent de wiskunde dusdanig dat men zich niet enkel meer zou 
kunnen baseren op de klassieke mathematica. Niet langer vervulden de klassieke 
principes alsmede haar vormentaal een centrale rol in de architectuur. Het 19de 

eeuwse eclecticisme dat op deze ontwikkeling volgde, richtte zich niet langer bij 
uitstek op de antieken en haar gemeende principes in het bijzonder. De klassieke 
vormentaal was gedegradeerd tot één van de kleuren op het kleurenpallet waaruit de 
architect kon kiezen voor zijn architectuur. De achterliggende klassieke principes 
raakten hierdoor verder in onbruik om uiteindelijk in de vergetelheid te belanden62

• 

7.2 De erfenis van de classicistische traditie 
In de 19de eeuw zou het classicisme voortleven in haar vormentaal in de stijl 

van het historisme of het eclecticisme. Deze stijlen baseerden zich op historische 
voorbeelden in de architectuur uit het verleden, waaronder het classicisme. Ondanks 
nieuwe constructieve mogelijkheden die voortkwamen uit verschillende technische 
innovaties, zoals de toepassing van staalconstructies, bleven architecten zich voor 
het uiterlijk van hun architectuur beroepen op historische voorbeelden. Weliswaar 
werden deze nieuwe innovaties toegepast in de bouwkunst, maar deze werden vaak 
weggestopt onder een historisch getinte façade. Vooral in de loop van de 20sIe eeuw 
zouden architecten zich massaal afkeren van deze dogmatische maskerade van 
allerlei stijlen. In hun architectuur zouden de nieuwe technische innovaties zelfs 
een centrale rol gaan spelen. 

Ondanks deze massale afkeer van het historisme uit de voorgaande eeuw 
zou de zoektocht naar nieuwe beginselen in de architectuur worden geïnspireerd 
door de classicistische traditie. In verschillende invloedrijke kunst- en 
architectuurstromingen, zoals het kubisme, zou men zich herbezinnen op de 
59 Zie .pI61, Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme, RudolfWittkower 
60 Idem. 
61 Idem. 
62 Ontwikkelingen in de filosofie en wetenschap zorgen reeds in de 17dc eeuw voor twijfel omtrent de 
algemene geldigheid van de klassieke principes. Verschillende filosofen rekenen in de 18de eeuw omwille van 
kennistheoretische kwesties af met de klassieke principes in de architectuur. Behalve dat de ideeën in onbruik 
raken, raken de ideeën ook in de vergetelheid . Dit blijkt onder meer uit het werk van de Ierse filosoof Edmund 
Burke (1729 - 1797). I zie .p 160 - .p J 64, Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme, 
Rudolf Wittkower 
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elementaire geometrische vormen als basisuitgangspunt. In een andere hoedanigheid 
keerden deze geometrische vormen terug in de modulor van de invloedrijke architect 
Le Corbusier. Beide voorbeelden zijn in hun "pythagoreisch-platoons denken" 
schatplichtig aan de classicistische traditie. 

Een nieuwe kijk op de classicistische traditie in de jaren' 50 van de 20ste eeuw zorgt 
eveneens voor een herwaardering van dit gedachtegoed. De architectuurhistoricus 
Rudolf Wittkower (1901 - 1971) legt in zijn' grondslagen van de architectuur in 
het tijdperk van het humanisme' de nadruk op de "integrale maatschappelijke of 
culturele betekenis van de vormen, methoden en proporties die door architecten 
in de renaissance werden gebruikt"63. Dit inzicht droeg binnen de architectonische 
discours voor een belangrijk deel bij aan hernieuwd onderzoek naar de culturele, 
sociale en politieke betekenis van de moderne architectuur. 

In het werk van de Italiaanse architectuurtheoreticus Antonio Monestiroli (1940 
- heden) neemt het classicistische raamwerk weer een centrale rol in. Volgens 
hem is iedere poging om tot een nieuwe architectuurtheorie te komen sowieso 
schatplichtig aan de classicistische traditie: "Whenever an attempt has been made 
to construct a theory it has been done in continuity with the classical experience"64. 
Net als dat de classicistische architectuur het product was van het intellectuele 
krachtenveld ten tijde van de Renaissance, zo dient de moderne architectuur zich te 
confirmeren aan het intellectuele krachtenveld van haar eigen tijd. De architectuur 
zou haar betekenis ontlenen aan een drietal referentiebegrippen die hij definieert als 
natuur, geschiedenis en techniek. Goede architectuur dient in Monestiroli's ogen in 
overeenstemming te worden gebracht met deze drie begrippen. 

63 Zie .p201, Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme, RudolfWittkower 
64 Zie .p7, The Metope and the Triglyph, Antonio Monestiroli. 
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8 Programma 
In 2009 werd er door de Rijksbouwmeester een publiekscampagne gestart onder 
de naam 'Nieuw Leven Voor Oude Gebouwen'.65 Er was een lijst opgemaakt 
van dertig gebouwen in en rondom Amsterdam die hun oorspronkelijk functie 
hadden verloren of zouden gaan verliezen. Het Amsterdamse publiek werd in deze 
campagne gevraagd om ideeën aan te leveren voor mogelijke nieuwe bestemmingen 
van deze gebouwen. Eén van deze dertig gebouwen was de Oosterkerk. Omwille 
van financiële redenen zag de gemeente het liefst het huidige buurtcentrum uit 
de Oosterkerk verdwijnen om plaats te maken voor een commerciële functie. 
De buurtbewoners zagen deze mogelijkheid echter als een kans om een nieuwe 
impuls te geven aan het buurtcentrum dat sinds 1985 in de kerk zetelt. 66 Voor beide 
voorstellen valt natuurlijk veel te zeggen. De vraag is of dergelijke functies recht 
doen aan het aan de cultuurhistorische en sociaal-maatschappelijke waarde van de 
Oosterkerk. 

8.2.1 Een korte geschiedenis van de Oosterkerk. 
In 1669 zou worden begonnen met de bouwwerkzaamheden van de Oosterkerk. 

Deze kerk verving een tijdelijke houten voorganger die voorheen onder dezelfde 
naam voorzag in de spirituele behoefte van de pas aangelegde Oostelijke eilanden. 
Zowel de architectonische verschijning als de positie op de middelste van de drie 
Oostelijke eilanden gaven de kerk een centrale plek. Eenjaar voor de afronding van 
de bouwwerkzaamheden in 1673 zou de Oosterkerk met plechtige feestelijkheden 
en onder grote belangstelling worden geopen. De belangstelling voor deze 
feestelijkheden was dusdanig groot, dat een groot deel van de geïnteresseerden 
de allereerste kerkdienst buiten de kerkmuren moest meemaken. Tot in de 20ste 

eeuw vormde de kerk het spirituele centrum voor de hervormde bevolking op de 
Oostelijke eilanden. 

Zo voortvarend als de zaken liepen voor de Oosterkerk, zo tragisch zou het 
verlopen voor de rest van de ontwikkelingen op de Oostelijke eilanden. De bouw 
van prestigieuze scheepswerven komt door allerlei tragische omstandigheden, zoals 
een ondiepe Wittenburgervaart en de economische tegenspoed die het rampjaar 
1672 met zich meebracht tot stilstand. Het zou een voorbode zijn voor de sociaal
economische omstandigheden van de daarop volgende decennia. Deze slechte 
omstandigheden zouden de aanleiding vormen voor grootschalige sloopplannen in 
de 20ste eeuw, die ook de Oosterkerk niet ongemoeid zouden laten. 

In de jaren '50 van de 20ste eeuw was de technische staat van de kerk dusdanig 
slecht dat deze in de sloopplannen werd opgenomen. De kerk vertoonde een aantal 
bedenkelijke scheuren in het metselwerk die vermoedelijk de oorzaak waren van 

65 Zie: www.nieuwlevenvooroudegebouwen.nlIWebsite van de campagne 
66 Rondom de campagne ontstonden er verschillende initiatieven om het buurthuis in de Oosterkerk te 
behouden. I Zie: http ://tinyurl.com/6dr3wkr I 
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Werkzaamheden aan de kapconstructie van de Oosterkerk. 
Schimmels hebben het hout dusdanig aangetast dat men over 
moet gaan tot rigoreuze oplossingen zoals het vervangen van 
het kernhout. 



nabijgelegen zware industrie.67 Aanvankelijk stond men sympathiek tegenover de 
sloopplannen. Maar toen de sloopwerkzaamheden eenmaal begonnen groeide de 
weerstand tegen deze plannen. De Oosterkerk zou uitgroeien tot het symbool van 
een grote bewonersstrijd tegen de sloopwoede op de Oostelijke eilanden. Terwijl 
andere markante gebouwen, zoals de rooms-katholieke St. Anna Kerk (gebouwd 
in 1889), net als veel woningen worden gesloopt, wordt de kerk na een felle strijd 
gered van de sloophamers. 

De deplorabele staat waarin de Oosterkerk verkeerde, zorgde ervoor dat deze 
niet langer meer gebruikt kon worden als kerk. Tevens zorgde de tendens van 
ontkerkelijking vanaf het begin van de 20ste eeuw ervoor dat er te weinig animo 
was om de kerk te blijven gebruiken voor de eredienst. De druk om de kerk te 
behouden bewoog de gemeente Amsterdam ertoe om deze over te kopen. Voor het 
symbolische bedrag van één gulden zou de kerk in 1969 worden gekocht van de 
kerkgemeenschap die de kerk tot dan toe had beheerd. In de daarop volgende jaren 
werd de kerk gerestaureerd en tot monument verklaard. Vanaf 1985 zou de kerk 
onderdak gaan bieden aan een buurtcentrum, welke tot op heden in gebruik is. 

Dure restauratiewerkzaamheden aan de Oosterkerk zouden de gemeente 
ertoe zetten om een andere programmatische invulling voor de kerk te zoeken. 
Met name de onderhoudswerkzaamheden aan de kapconstructie zijn bijzonder 
kostbaar. Verzakking van de klokkentoren en aantasting van rotverwekkende 
schimmels aan de houtconstructie68 nopen de gemeente tot ingrijpende en kostbare 
herstelwerkzaamheden. De gemeente hoopt deze werkzaamheden voor een deel 
te kunnen financieren door commerciële functies in de Oosterkerk te huisvesten. 
Bij zowel de huidige gebruikers als een deel van de eilandbewoners liggen deze 
plannen gevoelig. Zij hebben het gevoel dat bij deze privatiseringsplannen hun de 
Oosterkerk wordt ontnomen. 

8.2.2 Filosofium als programma voor de 
herbestemm ingsstrateg ie 

Vanuit een economisch perspectief valt er veel te zeggen voor de huidige plannen 
van de Oosterkerk. Men zou zich kunnen afvragen of een dergelijke commerciële 
invulling recht kan doen aan de cultuurhistorische en sociaal-maatschappelijke 
betekenis van de Kerk. De reeds bestaande herbestemmingsplannen voor de 
Oosterkerk lijken aan die betekenis volledig voorbij te gaan. Door de ruimte te 
willen privatiseren zal men een sociale en openbare ruimte in de stad verliezen. 
Tevens kan men zich afvragen of een willekeurige commerciële functie wel recht 

67 In haar bestaan heeft de Oosterkerk door verzakkingen al meer restauraties moeten ondergaan. 
De komst van het werkspoor bij het nabijgelegen eiland Oosterburg heeft in negatieve zin bijgedragen aan 
verdere verzakkingen. 
68 Door de aantasting van insecten, ongedierte en rotverwekkende schimmels kan de constructie 
verzwakken . In het geval van de Oosterkerk is er sprake van zogenaamde 'witte rot'. Dezc schimmel tast de 
lignine van het hout aan waardoor de gunstige mechanische eigenschappen afnemen. 
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doet aan het hogere doel die dergelijke bakens als de Oosterkerk nastreefden. Een 
bijzondere sacrale ruimte zal ten prooi vallen aan de trivialiteit en deze ruimte teniet 
doen. Hoewel het huidige programma van een buurtcentrum weliswaar een zelfde 
centrale rol speelt als de Kerk, doet deze geenszins recht aan het profane karakter 
van de kerk. Wat kan het programma van de Oosterkerk ons meer bieden dan louter 
vierkante meters met een monumentaal dak boven het hoofd? 

In de periode dat de Oosterkerk werd gebouwd gold de Kerk als een belangrijk 
maatschappelijk instituut dat voor een belangrijk deel de sociaal-maatschappelijke 
agenda bepaalde. Dit instituut heeft sinds de Verlichting sterk aan maatschappelijke 
betekenis ingeboet, maar ten tijde van de bouw van de Oosterkerk had dit instituut 
een stevige positie in de maatschappij. Die stevige positie bestond er vooral uit 
om de, in dit geval Amsterdamse burgerij, te voorzien in haar geestelijke behoefte. 
Zij kleurde dan ook vanaf de vroege Middeleeuwen tot de Verlichting voor een 
aanzienlijk deel de opvattingen van de samenleving. De Kerk gold als een belangrijk 
moreel en wijsgerig kompas, en hun gebouwen boden ruimte voor deze spirituele 
reflectie. 

Is bij het wegvallen van dit instituut ook de behoefte verdwenen aan spirituele 
reflectie? In tegendeel, de behoefte aan spirituele reflectie is vandaag de dag groter 
dan ooit. Invloedrijke filosofen zoals Peter Sloterdijk (1947 - heden) en Herman 
Philipse (1951 - heden) wijzen zelfs op de gevaren die het fundamenteel gebrek aan 
geestelijke reflectie met zich meebrengt69 . Zonder geestelijke reflectie kunnen de 
problemen van onze tijd niet worden aangepakt. Het goed kunnen functioneren van 
een maatschappij gaat volgens hen dan ook hand in hand met geestelijke reflectie. 
Gebrek hieraan noopt Sloterdijk er zelfs toe op om de mensheid op te roepen tot 
spirituele ascese: intellectuele training en oefening. Er bestaat in onze samenleving 
echter weinig plek die in deze door Philipse en Sloterdijk gesignaleerde noodzaak 
kunnen voorzien. Naast religieuze architectuur is er voor de geseculariseerde 
samenleving nooit een dergelijke typologie ontworpen voor geestelijke reflectie. 

Een mogelijk bouwkundig antwoord kan worden geformuleerd in een plek 
van intellectuele training en oefening, een plek voor het denken, een Filosofium. 
Evenals in religieuze architectuur zou men zich in dit Filosofium aan de dagelijkse 
beslommeringen moeten kunnen onttrekken teneinde spirituele ascese te beoefenen. 
Anders dan de representatie van absolute waarden in religieuze architectuur zal 
de enige waarde die het Filosofium uitdraagt zich beperken tot het nadenken zelf. 
Hoofdtaak van dit Filosofium is de individuele spirituele ascese. Daarnaast zal er 
uiteraard ruimte zijn om elkaars denken tegen het licht te houden en een plek voor 
boeken als bron voor intellectuele inspiratie voor een ieder die daar behoefte aan 
heeft. 

69 Zie: 'Atheïstisch manifest en De onredelijkheid van religie', Herman Philipse en 'Peter Sloterdijk: 
we gaan het onmogelijke mogelijk maken' , interview met Peter Sloterdijk, Filsofiemagazine mei 2010. 
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Het Filosofium kan een passend antwoord geven op de herbes temming van de 
Oosterkerk, daar zij recht kan doen aan zowel de cultuurhistorische als de sociaal
maatschappelijke betekenis van de Oosterkerk. Het Filosofium kan daarbij worden 
gezien als een kritische voortzetting van het programma van de Oosterkerk. 
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9 Filosofium 
Zowel Wittkower als Monestiroli stellen dat de architectuur haar betekenis in meer 

of mindere mate ontleent aan een breder intellectueel en cultureel krachtenveld. 70 

Ten tijde van de Renaissance, in de classicistische traditie, stond dit krachtenveld 
het dichtst bij de architectuur. De classicistische architectuur was in zekere zin een 
representatie van het toenmalige wereldbeeld. Deze gemeenschappelijke opvatting 
over architectuur is ten tijde van de Verlichting teloor gegaan ten faveure van een 
meer persoonlijke visie op de architectuur. Vanaf de 19de eeuw kregen architecten 
steeds meer de ruimte om hun eigen vormentaal te bepalen. Ondanks de individuele 
architectonische uitspattingen bleef het intellectuele en culturele krachtenveld 
richtinggevend voor de architectuur. De relatie met betrekking tot dit krachtenveld 
is sinds de Renaissance niet meer systematisch onderzocht. Architecten leggen deze 
verbanden naar persoonlijk inzicht. 

De behoefte om vandaag de dag binnen het architectonische discours weer 
tot een gemeenschappelijke opvatting te komen is volgens Monestiroli groot. Om 
tot een dergelijke opvatting te komen dienen we volgens hem de verbanden tot 
het intellectuele en culturele krachtenveld opnieuw systematisch te benaderen. 
Monestiroli onderscheidt daarbij een drietal referentiebegrippen naar classicistisch 
voorbeeld: natuur, geschiedenis en techniek7'. Aangezien er op deze drie 
referentiebegrippen in de moderne architectuur nog voortdurend een beroep 
wordt gedaan stelt hij voor het classicistische systeem nieuw leven in te blazen. 
Weliswaar is de inhoud van deze begrippen onder druk van allerlei culturele en 
intellectuele ontwikkelingen sterk veranderd, maar desalniettemin dient een 
afgewogen verhouding tot deze drie begrippen ook als leidraad voor de hedendaagse 
architectuur. 

Wittkower staat iets genuanceerder tegenover een dergelijke stellingname. Er 
bestaat volgens hem geen "keurig gebaand en veilig pad dat zonder omwegen leidt 
naar de 'juiste proporties in de kunst"72. Toch stelt hij dat de huidige generatie 
architecten de betekenis van hun bouwwerken ontleent aan het intellectuele en 
culturele krachtenveld: 

"Of we ons bewust zijn van onze plaats in de geschiedenis of niet, we zitten 
net zo vast aan de dominante tendensen van onze tijd als de bouwers van de 
piramiden, van de Griekse tempels of de renaissance-kerken. De geschiedenis 
staat echter niet stil en overal doen zich tekenen voor die wijzen op het verlangen 

70 De analogie is hierbij het belangrijkste kennisinstrument van de architect. Door middel van de ana
logie kan de architect betekenis ontlenen aan facetten buiten zijn eigen vakgebied. I Zie: Oase No. 62, Natuur, 
techniek en geschiedenis, Antonio Monestiroli. 
71 Deze drie referentiebegrippen vormde het uitgangspunt voor de architectonische taal. I zie: .p 100, 
Oase No. 62, Natuur, techniek, geschiedenis, Antonio Monestiroli. 
72 Zie .p 193, Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme, RudolfWittkower 
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naar een nieuwe integratie van alle activiteiten van de geest."73 

In navolging van zijn verhandeling over de renaissancearchitectuur vraagt hij zich 
afwat de algemene opvattingen van onze posteuclidische wereld betekenen voor de 
formele taal van de architectuur. 

Deze vraag zou als inspiratie voor de herbestemming en uitbreiding van de 
Oosterkerk tot een Filosofium dienen. Waar anders kan een dergelijke vraagstelling 
het best tot zijn recht komen dan op een plek die voor het denken zelf bestemd is? 

9.2.1 Alberti's Santa Maria Novella als voorbeeld voor 
verzoeningsstrategie 

Bij de bouw van een nieuwe façade van de gotische Santa Maria Novella 
in Florence werd Alberti geconfronteerd met de waarden van een vervolgen 
tijdperk74

. Desalniettemin dienden de bestaande onderdelen van de van oorsprong 
middeleeuwse kerk te worden meegenomen in een nieuw ontwerp. Er deed zich 
hier een opmerkelijk probleem voor. In de gotische stijl verder bouwen was voor 
een architect als Alberti ondenkbaar. De classicistische principes dogmatisch 
doorvoeren zou onherroepelijk leiden tot een contradictie tussen de gotische en 
classicistische onderdelen van het gebouw. In tegenstelling tot deze extremen koos 
Alberti voor een weloverwogen verzoening van de oude en nieuwe onderdelen 
van het gebouw.75 Vanuit het reeds aanwezige gotische stramien realiseerde hij de 
façade naar classicistisch ideaal. 

Bij de herbestemming en de uitbreiding van de Oosterkerk tot Filosofium 
wordt men voor dezelfde problematiek gesteld. De monumentale status alsmede de 
bijzondere profane betekenis noopt tot een respectvolle aanpak waarbij men deze 
zaken meeneemt in het ontwerp. Het is echter ondenkbaar dat voor een Filosofium, 
een hedendaagse plek voor het denken, het intellectuele en culturele krachtenveld 
van de 17de eeuw de leidraad vormt voor haar architectuur. Een contradictie zal een 
onwenselijke afbreuk doen aan de eenheid van het gebouw. Een verzoeningsstrategie 
kan echter uitkomst bieden. Hoewel de huidige ruimtelijke constellatie van de 
Oosterkerk weinig ruimte laat voor een dergelijke exercitie, bieden de stramienen 
van de voornaamste gevelopeningen een uitkomst. Binnen deze stramienen ontstaat 
de ruimte om op gepaste wijze aan het representatiesysteem van het 17de eeuwse 
intellectuele en culturele krachtenveld te ontsnappen. 

73 Zie .p 191, Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme, RudolfWittkower 
74 De bouwopgave van de Sante Maria Novella in Florence confronteerde Alberti met de gotische ar-
chitectuurstijl. Deze representeerde niet de klassieke waarden waar Alberti voor stond. Zie. PS3, Grondslagen 
van de architectuur in het tijdperk van het humanisme, RudolfWittkower 
7S Zie .pS3, De grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme, RudolfWittkower 
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Afb. 18. De Jacade van de Santa Maria Novella te Florence. 
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Afb. 19. 
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Binnen het stramien van de gevelopeningen onlslaat ruimIe om aan 
het ontwerp te ontsnappen. 



9.2.2 Ontwerptekst 
De 17de eeuwse architectuur van het Hollands classicisme is het 

representatiesysteem van het culturele en intellectuele krachtenveld van haar tijd. 
Dit krachtenveld is in de loop der eeuwen sterk aan verandering onderhevig geweest. 
Ons beeld van de werkelijkheid lijkt anders dan dat van de klassieke architecten 
niet meer geschreven te zijn in vierkant en cirkel, maar meer in uiteenlopende 
wetenschappelijke concepten. Verschillende nieuwe wetenschappelijke ideeën 
hebben het beeld van de wereld en de mens ingrijpend veranderd. Anders dan in 
de platoons-aristotelische traditie ten tijde van de 17de eeuw levert dit gewijzigde 
wereldbeeld voor de architectuur geen noodzakelijke vormentaalop. 

De hernieuwde definitie van het classicistisch raamwerk van Monestiroli biedt 
uitkomst voor een dergelijke aanpak. Een verhouding van de referentiebegrippen 
natuur, techniek en geschiedenis is in deze visie noodzakelijk om uiting te geven aan 
de architectonische representatie van onze moderne tijd. Anders dan in het werk van 
de renaissancearchitecten zal hierbij niet de natuur als eerste uitgangspunt dienen, 
maar de geschiedenis. Net als in Alberti 's Santa Maria Novella zal de reeds bestaande 
bouwvorm als basis vormen voor het nieuwe ontwerp. Binnen de stramienen van deze 
bouwvorm is er de ruimte om betekenis te geven aan de andere referentiebegrippen: 
natuur en techniek. Anders dan in het werk van de renaissancearchitecten of het 
Hollands classicisme zal bij deze herbestemmingsopgave niet de natuur als eerste 
uitgangspunt dienen, maar de geschiedenis. Net als in Alberti 's Santa Maria Novella 
zal de reeds bestaande bouwvorm de basis vormen voor het nieuwe ontwerp. De 
analogie met de geschiedenis vormt hierbij het eerste uitgangspunt voor de te voeren 
herbestemmingsstrategie. Binnen deze vormentaal is ruimte om betekenis te geven 
aan de moderne opvatting over de natuur. 

De vraag is natuurlijk hoe een dergelijke moderne opvatting past binnen het 
patroon van de Oosterkerk. Tegenwoordig begrijpt men de natuur, uitgaande van de 
wetenschap, vanuit verschillende invalshoeken met een verschililende complexiteit. 
Welke invalshoek kan als uitgangspunt dienen voor de herbestemming van de 
Oosterkerk tot Filosofium? Binnen het stramien en de vormentaal die de Oosterkerk 
ons biedt zullen we betekenis moeten geven aan de notie van imperfectie, 
onvolledigheid, decentralisatie en relativisme die het huidige wetenschappelijke 
discours doorspekt. Bovenal zal het gebouw de logica van de eventuele bezoeker 
moeten tarten. Als geen andere discipline in de wetenschap heeft een veranderende 
visie omtrent de logica de basis gelegd voor het beeld van de werkelijkheid zoals 
wij dat nu kennen. 

Als geen ander heeft Umberto Eco (1932 - heden) deze moderne gedachten 
weten vast te leggen als onderlegger voor zijn historische roman De naam van 
de roos. Zijn hoofdpersoon William van Baskerville komt tijdens een speurtocht 
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naar de moordenaar van een aantal lugubere moorden terecht in een labyrint. 
Dat labyrint staat in zekere zin model voor de aristotelische logica waannee Van 
Baskerville tevergeefs de moord probeert op te lossen. Het werkelijke labyrint 
waarin Van Baskerville zich bevindt is echter vele malen groter en staat model 
voor de werkelijkheid zoals wij die nu zien. Dat labyrint heeft geen centrum, geen 
buitenkant, geen uitgang en is potentieel oneindig. Iedere weg staat in verbinding 
met iedere andere weg. Er zijn weliswaar structuren, maar deze zijn nooit definitief.76 

Evenals Eco's hoofdpersoon Van Baskerville zal de bezoeker van het Filosofium 
terecht komen in een dergelijk labyrint. Vanuit de eindige, centralistische, in vierkant 
en cirkel geschreven wereld die de Oosterkerk uitbeeld zal men langzaam maar 
zeker terecht komen in een oneindige structuur die slechts in haar vonn verwijst 
naar het pretentieuze ideaal van de Oosterkerk. De bezoeker komt terecht in een 
oneindige zuilengalerij met verborgen structuren. Lichtplekken uit het dak van 
het Filosofium zullen de bezoeker verleiden steeds verder de oneindigheid in te 
trekken. Terugkomende verschuivingen in het labyrint zullen het logisch inzicht 
van bezoeker iedere keer weer op de proef stellen. 

9.2.3 Uitwerking (programma) 
Om de bestaande Oosterkerk als gebouw niet teveel te verstoren zal het nieuwe 

programma grotendeels ondergronds worden gerealiseerd. Uitgangspunt blijft 
echter wel om de bestaande bouwvonn van de Oosterkerk te verzoenen met het 
nieuwe programma van de Oosterkerk. Het stramien van de Oosterkerk zal daarbij 
als onderlegger dienen voor het ontwerp van de Oosterkerk. Om de verhoudingen 
van de ramenpartij mee te nemen in het ontwerp worden bepaalde assen vrijgelaten 
van bebouwing. Het dambord dat hierbij ontstaat, zal ons onderlegger dienen 
voor de verdere uitbreiding. Binnen deze ruimten zal plek worden gegeven 
aan individuele werkruimten, bibliotheken en gemeenschappelijke ruimten. 

De ingang van de Oosterkerk is tevens de ingang van het Filosofium. Eenmaal 
binnengekomen komt men terecht in een zuilenstructuur die de bezoeker uiteindelijk 
verleidt naar de ondergrondse zuilenstructuur. Binnen deze zuilenstructuur bevinden 
zich werkruimten die in enkele zuilen zijn gelegen. Deze ruimten herkent men aan de 
verlichting boven de zuil of simpelweg aan de opening. Er zijn verschillende soorten 
ruimten waarin men spirituele ascese kan beoefenen. Eveneens bevinden zich in de 
zuilenstructuur grote structuren waarbinnen de bibliotheken zijn gepositioneerd. 
Gelijk aan de muur bevinden zich grote kasten waarbinnen de bezoeker zich kan 
vergrijpen aan verschillende literatuur. Grote open plekken, welke gemarkeerd 
worden door binnenvallend daglicht fungeren als ontmoetingsruimten waar de 
bezoekers onderling gedachten kunnen uitwisselen. Aan het einde van de structuur 
bevinden zich een tweetal zuilen die als uitgang dienen. Eenmaal bovengekomen 

76 Zie: De naam van de roos, Umberto Eco I een beschrijving van dit labyrint is te vinden in het 
naschrift van de auteur. 
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komt men terecht in een isomorfe vorm welke in zijn gedaante verwijst naar het 
ideaal van de klassieke principes zoals die tot uiting komen in de Oosterkerk. 
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Afb. 20. De verschuivingen in hel Filosofium zijn gemaatvoerd aan de hand van de Gulden Snede. 
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Afb. 23. Het Filosofium kent verschillende gemeenschappelijke ruimten. 
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Afb. 24. Het Filosofium gezien vanuit de Oosterkerk 
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Afb. 25. Tussen de zuilen door bevinden zich trappen die de bezoeker 
verder het Filosofium inbrengen. 
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Afb. 27. Een van de gangen gezien vanaf de trappen. 
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Afb. 28. Een van de gangen van het Filosofium, nabij de trappen. 
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Afb. 29. Een van de gangen van het Filosofium, nabij de trappen. 
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Afb. 30. Een van de gangen van het Filosofium, nabij de trappen. 
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Langsdoorsnede Filosofium. 
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Dwarsdoorsnede 
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