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I INLEIDING: WAAROM KLASSIEK? 
 
Reizend door Europa kom je opvallend veel bouwwerken tegen die je klassiek kunt noemen: 
uit de tijd van de Grieken en de Romeinen of daarop geïnspireerd. Als je het correct wilt doen 
zou je deze laatste categorie classicistisch moeten noemen: het is architectuur die voortborduurt 
op de klassieke bouwkunst. 
De klassieke stijl was van de zestiende tot en met de negentiende eeuw eeuwenlang de 
overheersende mode in de architectuur. En eigenlijk bij de Romeinen ook al, want zij namen 
al veel over van de Grieken. Dat is vreemd. Want waarom heeft men eeuwenlang klakkeloos 
motiefjes als zuilen en timpanen overgenomen zonder zelf echt iets totaal nieuws te 
verzinnen?  
 

             
    Grieks, 5e eeuw v.C.    Romeins, 2e eeuw n.C. Renaissance, 16e eeuw Barok, 18e eeuw Neoclassicisme, 19e eeuw 

 
Ten eerste was er een oprechte bewondering voor de Romeinen en de Grieken. Niet alleen wat 
zij op het gebied van de kunst hadden bereikt vond men geweldig; ook op andere gebieden 
(literatuur, wetenschap, politiek etc.) keek men huizenhoog tegen de oudheid op. 

Ten tweede waardeerde men de klassieke gebouwen: ze waren niet alleen stevig, maar zagen 
er ook goed uit. Het leek wel of de antieke architecten zich bij het ontwerpen hadden laten 
inspireren door de natuur en door de mens zelf, zo vanzelfsprekend zagen ze eruit. Waarom 
van een succesformule afstappen? 

Ten derde keek men een paar eeuwen terug wat anders tegen kunst aan dan tegenwoordig. 
Niet alles hoefde even vernieuwend te zijn. Liever niet zelfs. Vooruitstrevende kunstenaars 
moesten vaak lang vechten voor erkenning. 

Ten vierde had de klassieke stijl status en werd zeer geschikt geacht om de almacht van 
koningen, dictators, democratische regeringen of God te onderstrepen. Vandaar de vele 
kerken, regeringsgebouwen en paleizen in klassieke stijl. 

Ten vijfde was de studie van de architectuur eeuwenlang grotendeels gebaseerd op één boek 
en een aantal bewerkingen ervan: De architectura (Over bouwkunst) van de Romeinse architect 
Vitruvius, die leefde in de eerste eeuw voor Christus. Vitruvius probeert in zijn handboek een 
compleet overzicht te geven van het werk van een architect. Van bouwmaterialen tot 
versiering, van theaters tot oorlogswerktuigen, alles wordt besproken. Hij gaat uit van een 
drietal principes: firmitas, utilitas en venustas, aangevuld met decorum: zie de achterkant van dit 
boekje. Geleerden die vanaf de Renaissance dit boek bestudeerden, beschouwden Vitruvius' 
opmerkingen niet als neutrale observaties, maar als dwingende voorschriften, waar je je aan 
had te houden. 

Met dit project kom je te weten waar je klassieke of classicistische bouwkunst aan kunt 
herkennen. Het gaat daarbij ook om de details, omdat je daaraan vaak kunt zien dat veel 
huizen en gebouwen in Nederlandse steden en dorpen nog in de klassieke traditie gebouwd 
zijn. Je leert beter kijken, niet alleen naar gebouwen in Rome of Parijs, maar ook in je eigen 
omgeving. 
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II KLASSIEK BOUWEN IN DE GESCHIEDENIS 
 
Gedurende een aantal periodes in de geschiedenis is klassieke architectuur overheersend 
geweest in Europa. 
 
ca. 700-200 v.C.: DE OUDE GRIEKEN bouwden majestueuze stenen tempels voor hun goden. 
Zij vonden de orden (zie p.4) van de klassieke architectuur uit. 
ca. 200 v.C. - 400 n.C.: DE ROMEINEN namen veel over van de Grieken, maar waren 
superieure ingenieurs. Met bogen en beton realiseerden zij machtige bouwwerken voor senaat, 
volk en keizers. 
 
ca. 1450-1600: RENAISSANCE >> 
Na de Middeleeuwen is er hernieuwd zelfbewustzijn en 
belangstelling voor de klassieke oudheid. Kunstenaars maken 
studie van de kunst van de oudheid en proberen in hun 
kunstwerken het klassieke ideaal te bereiken en te overtreffen. 
Koningen, pausen en succesvolle burgers verstrekken de 

bouwopdrachten.  Vooral in 
Rome worden kosten noch 
moeite gespaard. Mede daarom 
wordt Noord-Europa protestant. 
 
<< ca. 1600-1800: BAROK 
Vrije toepassing van klassieke en andere elementen tot 
grootse en theatrale composities, waarin bouwkunst, 
beeldhouwkunst en schilderkunst één worden. Beoogd 
effect: imponeren van onderdanen en gelovigen. Absolute 
vorsten bouwen paleizen, de katholieken kerken. 

 
ca. 1750-1900: NEOCLASSICISME >> 
Als meest succesvolle van de Neostijlen 
(teruggrijpend op stijlen van vroeger, o.a. ook 
Neogotiek) dient Neoclassicisme om nieuwe idealen 
uit te drukken. Zo bouwen de jonge en democratische 
Verenigde Staten klassiek, maar ook keizer Napoleon 
in Frankrijk. De ontdekking van Pompeii en 
opgravingen in Griekenland bieden een wetenschappelijke basis voor voorname 
overheidsgebouwen in klassieke stijl. 

 
ca. 1920-1940: TOTALITAIR 
Hitler (Duitsland), Mussolini (Italië) en Stalin (Rusland) 
imponeren de onderdanen van hun fascistische/communistische 
regimes met een wat grove variant van klassieke architectuur.  
 
<< Vanaf ca.1980: POSTMODERNISME 
In het tijdperk van de strakke wolkenkrabber brengen architecten 
weer speelse en 'mooie' elementen terug in hun gebouwen, soms 
geïnspireerd op klassieke bouwwerken. 
 

1. Verklaar hoe het komt dat we in Nederland weinig (klassieke) gebouwen uit de 
Renaissance en de Barok kennen. 
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III GRIEKSE TEMPELS - ORDELIJKE ARCHITECTUUR 
 
We hebben allemaal wel eens (een foto van) 
een Griekse tempel gezien: een langgerekt 
gebouw met een puntdak, massief en luchtig 
tegelijk, vooral door de dichte rij zuilen die 
de rechthoekige cultusruimte omgeven.  
Griekse tempels zijn er in allerlei soorten en 
maten, maar slechts in een beperkt aantal 
stijlen: Dorisch, Ionisch en Corinthisch. Dit zijn 
oorspronkelijk de namen van Griekse 
streken, maar de stijlen werden overal in de 
Griekse wereld gebruikt (de Dorische wat 
meer dan de Ionische; de Corinthische was het zeldzaamst). 
Bouwen in één van de drie stijlen betekende: je aan de regels houden die voor die stijl golden. 
Je kreeg daarmee een regelmatig, ordelijk bouwwerk. Vandaar dat we ook wel spreken van de 
Dorische, Ionische en Corinthische orde. 
 

Hiernaast zie je hoe een gebouw van 
de Dorische en de Ionische orde van 
onder tot boven in elkaar zit. De 
belangrijkste architectonische termen 
die gebruikt worden om de 
verschillende onderdelen te 
benoemen, staan erbij. De 
Corinthische orde lijkt erg op de 
Ionische, alleen het kapiteel is anders:  
2. Welk verschil tussen Dorisch en 

Ionisch zie je onderaan de zuil? 
3. Geef bij de drie orden een 
beschrijving van het kapiteel. 
4. Beschrijf twee opvallende 
verschillen tussen de Dorisch en de 
Ionische balklaag. 

DORISCH                                        IONISCH 
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Het onderscheid tussen de orden was niet alleen een technische aangelegenheid. Er kwam ook 
gevoel bij kijken, bijvoorbeeld over het verschil tussen de seksen. Vitruvius schrijft over het 
ontstaan van de Ionische orde: 

5. Bereken de lengte-breedte-verhouding van de Dorische zuil op het plaatje. 
6. Wat is er, naast de proporties, nog meer 'mannelijk' aan de Dorische zuil? 
7. Voor welke goden zouden de Grieken bij voorkeur een Dorische tempel gebouwd 

hebben en voor welke een Ionische? 
8. In het stripje hieronder wordt de Corinthische orde 'weelderig' genoemd. Leg op twee 

manieren uit waarom deze typering toepasselijk is. 

 
 
 
IV WAAROM ZO EN NIET ANDERS? 
 

Hoe mannelijk of vrouwelijk de uitstraling van een orde ook is, toch vraag 
je je af waarom de Grieken deze vormen bedachten (en eraan vasthielden) 
en geen andere. Waarom bijvoorbeeld die trigliefen, metopen en druppels 
aan het balkwerk van een Dorische tempel? Om deze vraag te 
beantwoorden, moeten we misschien terug naar de oertijd, toen men 
gebouwen nog op een eenvoudige manier van hout in elkaar zette. 
 

Stel: je moet een stevige schuur van hout bouwen. De 
simpelste manier om snel de hoogte in te komen, lijkt 
balken overeind zetten en daaroverheen horizontale 
balken leggen. Op deze balken kun je vervolgens weer 
balken leggen om een plafond en een dak te 
construeren. Vitruvius vertelt hoe het in de oertijd 
waarschijnlijk verder ging: 

Ze brachten op de zuil de vrouwelijke slankheid over door allereerst de dikte van de zuil een 
achtste deel van zijn hoogte te maken, zodat hij rijziger zou lijken. Aan de onderkant van de zuil 
plaatsten zij bij wijze van schoen een basis, het kapiteel voorzagen zij van voluten, die rechts en 
links afhingen als gekrulde lokken in een kapsel, de voorkant sierden ze met sierlijsten en slingers 
gemodelleerd als haren op het voorhoofd en langs de hele tors lieten ze groeven omlaag lopen als 
plooien in lange kleding, die vrouwen gewoonlijk dragen. 

(Alle Vitruvius-citaten uit dit project komen uit de vertaling van Ton Peters, soms licht aangepast) 
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Ondanks dat de stenen tempels die men later bouwde, op een heel andere manier gebouwd 
werden dan de oorspronkelijke houten tempels, bleef men de vormen gebruiken die het 
bouwen in hout opgeleverd had. 
 

9. Toen men tempels van steen ging bouwen, zette men de zuilen waarschijnlijk wel wat 
dichter bij elkaar dan bij houten tempels. Waarom was dat noodzakelijk? 

10. Vergelijk de illustratie en de tekst met de opbouw van de Dorische orde. 
a. Wat waren de trigliefen oorspronkelijk? 
b. Wat waren de metopen oorspronkelijk? 
c. Wat waren de gutae oorspronkelijk? 
d. Wat was de kroonlijst oorspronkelijk? 

11. Welke versiering op de balken van de Ionische orde zou ook verklaard kunnen worden 
als nabootsing van timmerwerk van vroeger? Hoe dan? 

12. Het woord architectonisch komt van de Griekse woorden archè en tektonikos. Zoek op 
wat deze woorden betekenen. Wat is dus de letterlijke betekenis van het woord 
architectuur? 

13. In zijn werk over literatuur (Poetica) beschrijft de Griekse filosoof Aristoteles alle kunst 
als 'vormen van mimèsis (nabootsing)'. Zo is een toneelstuk een nabootsing van hoe 
mensen zich gedragen in de werkelijkheid. Voldoet de Griekse architectuur ook aan 
deze definitie van kunst? 

 
 
  

Daarna zaagden ze de koppen van de balken, 
voorzover die overstaken, recht af zodat ze 
gelijk met de muur kwamen. Omdat ze dit 
evenwel geen mooi gezicht vonden, 
bevestigden ze op de kopse kant van de 
afgezaagde balken plankjes, net zo bewerkt als 
tegenwoordig de trigliefen worden gemaakt. 
Deze beschilderden zij met blauwe was, zodat 
de zaagkant van de balken was afgedekt en het 
oog niet onaangenaam kon treffen. Zo 
ontstonden uit de indeling van de dekbalken in 
Dorische bouwwerken, eenmaal aan het oog 
onttrokken door de plaatsing van de trigliefen, 
vanzelf ook de tussenruimten voor de metopen. 
Later lieten anderen [...] recht boven de 
trigliefen doorlopende daklatten uitsteken en 
gaven hun overstek een afgeplatte kant. Zoals 
uit de balklaagindeling de trigliefen, zo is 
hierdoor uit de overstekende latten het systeem 
van de mutuli onder de kroonlijst bedacht. 
Daarom worden doorgaans in stenen en 
marmeren bouwwerken de mutuli gehouwen 
met een schuin aflopend profiel, wat een 
nabootsing is van de dakspanten. Deze worden 
immers noodzakelijkerwijs schuin aflopend 
gesteld om het hemelwater af te kunnen voeren. 
Dus bij Dorische bouwwerken is het systeem 
van trigliefen en mutuli uit deze nabootsing 
voortgekomen. 
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V VERHOUDINGEN 
 
Zoals we al zagen oogt een Ionische zuil heel anders dan een Dorische, en dat komt deels door 
verschillen in proportionering van zuilen en balken. Aan de proporties (verhoudingen) van 
de verschillende onderdelen van een gebouw ten opzichte van elkaar en van het geheel hechtte 
Vitruvius ontzettend veel waarde, zoals blijkt uit de volgende passage over de vormgeving 
van een Ionisch kapiteel:  

En zo gaat hij nog een tijdje door. 
 
  

Vitruvius vertelt over de 'uitvinding' van het Corinthisch kapiteel het volgende verhaal: 
 
Een vrijgeboren Korinthisch meisje in de huwbare leeftijd werd door een ziekte overvallen en 
stierf. Na haar begrafenis legde haar verzorgster de snuisterijen waar dat meisje bij haar leven 
altijd veel plezier in had, bij elkaar in een mand, droeg die naar de graftombe en zette hem 
daarbovenop. En om te zorgen dat alles in de open lucht langer goed zou blijven legde ze er een 
daktegel overheen. Nu was die mand juist boven de wortel van een acanthus neergezet. En al was 
die acanthuswortel een tijd door het gewicht platgedrukt, tegen de lente begon hij er midden onder 
toch bladeren en stengels voort te brengen. Zijn stengels groeiden langs de kanten van de mand 
omhoog, maar op de hoeken van de tegel werden ze door de zwaarte naar buiten geperst en 
gedwongen zich aan de uiteinden tot voluten in te rollen. Toen kwam juist Callimachus [...] langs 
dit grafmonument en merkte die mand op en het tere groen van bladeren dat eromheen ontsproot. 
Verrukt over de stijl van de totaal nieuwe vorm maakte hij naar dit voorbeeld in Korinthe zuilen 
en stelde de evenwichtige verhoudingen ervoor vast.  

 

Als het gaat om kussenkapitelen, zullen ze aan de volgende evenwichtige verhoudingen moeten 
voldoen. De dekplaat (abacus) moet een lengte en breedte hebben gelijk aan de benedendiameter van 
de zuil, met toevoeging van een achttiende deel ervan, en een hoogte, inclusief de voluten, die 
daarvan de helft is. Vanaf de buitenkant van de dekplaat moet men naar binnen toe anderhalf maal 
een achttiende deel ervan teruggaan voor het vooraanzicht van de voluten. Dan moet de hoogte in 
negen en een half deel worden onderverdeeld. Vanaf de dekplaat moeten op de vier zijden van de 
voluten langs de buitenrand van de dekplaat lijnen worden neergelaten, kathetoi (loodlijnen) geheten. 
Vervolgens worden van die negen en een half deel anderhalf voor de dikte van de dekplaat gelaten 
en de overige acht voor de voluten bestemd. 
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Illustratie uit de Renaissance bij de passage van Vitruvius 
over de proporties van het Ionisch kapiteel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vitruvius vindt verhoudingen in een gebouw zo belangrijk, omdat hij ook in de natuur ook 
allerlei fraaie verhoudingen meent aan te treffen: 

 
Kunstenaars, geleerden en 
architecten hebben vaak 
geprobeerd dit soort passages te 
doorgronden om aan 
kunstwerken de ideale 
natuurlijke verhoudingen mee 
te kunnen geven. Een beroemd 
voorbeeld is de tekening 'De 
Vitruviaanse mens' (zie 
hieronder) die Leonardo da 
Vinci maakte om Vitruvius' 
betoog inzichtelijk te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Meet na of jouw buurman/-
vrouw ook de proporties heeft 
die Vitruvius in de eerste alinea 
beschrijft. 

 
15. Waarom hebben 'de ouden' volgens Vitruvius juist voor tempels 

proportievoorschriften opgesteld? 
 
Een bekende praktische methode om een gebouw te proportioneren is de zogenaamde gulden 
snede. Deze methode gaat ervan uit dat je een lijn het best zo kunt opdelen dat de verhouding 

De natuur heeft namelijk het lichaam van de mens zo 
vormgegeven, dat zijn gezicht vanaf de kin tot de bovenkant 
van het voorhoofd, waar het haar begint, een tiende van het 
hele lichaam is, even lang als bij gestrekte hand de afstand 
tussen de pols en het topje van de middelvinger. Het hoofd 
neemt van kin tot kruin een achtste in, de afstand tussen de 
bovenkant van de borst (bij het ondereind van de hals) en de 
onderste haarwortels is een zesde, tussen het midden van de 
borst en de kruin een kwart van het lichaam. [...] 
Evenzo moeten de bouwgeledingen van tempels in hun 
afzonderlijke delen verhoudingen hebben die met de totale 
omvang van het hele gebouw volmaakt overeenstemmen. Het 
natuurlijke middelpunt van een lichaam is de navel. Als een 
mens op de grond ligt met gespreide armen en benen, en men 
trekt vanuit de navel als middelpunt met een passer een cirkel, 
dan zullen zijn vingers en tenen de omtrek raken. Zoals het 
lichaam in de figuur van een cirkel past, zo zal men er 
evenzeer de lijnen van een vierkant in ontdekken. Wanneer 
het van de voetzolen tot de bovenkant van de schedel wordt 
gemeten en deze maat wordt vergeleken met de uitgestrekte 
armen, zal men dezelfde hoogte als breedte vinden, net als bij 
een vlak dat met de winkelhaak vierkant is uitgezet.  
Als de natuur het menselijk lichaam dus zo heeft gevormd dat 
zijn ledematen in hun proporties aan zijn gestalte als geheel 
beantwoorden, hebben de ouden kennelijk op goede gronden 
bepaald dat ook bij de uitvoering van bouwwerken de 
afmetingen van de afzonderlijke geledingen in evenwichtige 
verhouding moeten staan ten opzichte van het totaalbeeld. 
Vandaar dat zij voor alle bouwwerken stijlvoorschriften 
hebben doorgegeven, maar speciaal voor gebouwen ter ere 
van de goden, omdat de verdiensten en gebreken daarvan 
gewoonlijk eeuwig zichtbaar blijven. 
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tussen de twee lijnstukken hetzelfde is als de verhouding tussen het langste 
lijnstuk en de hele lijn. De Dorische tempel op het plaatje hiernaast is zo 
geproportioneerd. 
 

16. Teken op een los papier een rechthoek waarvan de lange zijde twee 
maal zo lang is als de korte. Teken daarnaast een rechthoek waarvan 
de lange zijde 1,62 maal (= gulden snede) zo lang is als de korte. 
Welke rechthoek vind je het mooist om te zien?  

 
Nagaan of de schoonheid van een gebouw te danken is aan de gehanteerde 
maatverhoudingen is in ieder geval een klus waarbij veel rekenwerk komt kijken! Maar of een 
gebouw er mooi uitziet en of je je er als mens prettig in voelt, blijft natuurlijk grotendeels een 
kwestie van smaak. 

 
 
VI ZUILEN EN DERGELIJKE 
 
Toen de Romeinen met de Grieken in 
aanraking kwamen, namen ze de orden 
van hen over.  
Ze gingen er wel vrij mee om: ze bedachten 
een variant van de Dorische orde (de 
Toscaanse orde) en een mengvorm van twee 
orden (de Composiet-orde) die naast de 
Corinthische de populairste werd. De 
Romeinen bouwden andersoortige 
gebouwen als de Grieken. Zuilen hoefden 
lang niet altijd het dak te dragen, maar 
kwamen op allerlei plaatsen voor. En vaak 
stonden ze op een extra voetstuk. 
Niettemin moest je consequent proberen te 
blijven. Je kon als architect niet zomaar 
Dorische balken op Corinthische zuilen 
leggen. Kennis van de orden bleef dus 
belangrijk. In dit plaatje heeft de zestiende-
eeuwse architect Serlio de  vijd orden netjes 
op een rijtje gezet. 
 
17. Wat is het verschil tussen de 

Toscaanse orde (eerste van links) en de Dorische orde 
(tweede)? 

18. De term ‘composiet’ komt van het Latijnse werkwoord 
componere (‘samenvoegen’). Welke twee orden zijn in de 
Composiet-orde samengevoegd? Zie ook detail hiernaast. 

19. Bestudeer de basisblokken met opschriften. Wat betekenen 
proportione quadrata, proportione diagonea en proportione dupla?  

20. Wat betekent de opmerking parti+Romeins cijfer in iedere 
zuil? 

21. Bekijk de foto van het Colosseum op de volgende pagina. 
Welke orde zie je op welke verdieping? Kapiteel van de composiet-

orde 
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In de loop van de geschiedenis zijn er heel wat varianten 
op 'de zuil' bedacht, die allemaal op hun eigen manier 
klassiek zijn geworden:  

 'Salomonszuil' (kurkentrekkervorm, zo genoemd 
omdat dit soort zuilen ook in de oude tempel van 
koning Salomo in Jeruzalem stonden),  

 halfzuil,  

 'Cariatide' (genoemd naar krijgsgevangen vrouwen 
uit het Griekse stadje Karia, die sjouwwerk moesten 
doen),  

 pilaster (plat, tegen de muur geplakt),  

 pilasterbundel (pijler),  

 'Franse' zuil (met horizontale banden of blokken). 
 

22. Zet de juiste term bij onderstaande plaatjes. 
23. In welke orde zal de Cariatide in de oudheid over 

het algemeen als zuil zijn gebruikt? Waarom? 
24. Het overgebleven plaatje noemt men een atlant. 

Verklaar deze benaming. 

                                          
      a                 b                       c                         d                   e                       f                          g 

 
25. Op de afbeelding 
links zie je pilasters van 
de kolossale orde. De term 
kolossale orde slaat niet 
op de vorm van het pi-
laster zelf, maar betekent 
dat het pilaster op een 
bepaalde manier over de 
verdiepingen verdeeld is. 
Hoe is dat hier gebeurd?   
 
  
 

   Parijs, Hôtel Lully, 17e eeuw

BALUSTRADE 
 
In de oudheid nog onbekend, 
maar vanaf de Renaissance vast 
onderdeel van klassieke 
bouwkunst: de balustrade, een 
hekje in de vorm van kleine 
zuiltjes (balusters) met een balk 
erover.  
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VII BOGEN, GEWELVEN EN KOEPELS 
 
De belangrijkste eigen bijdrage van de Romeinen aan de 
architectuur was hun techniek: zij gebruikten beton als 
materiaal en bogen als constructiemethode. Daarmee waren 
veel gewaagdere overspanningen mogelijk dan bij de 
staander-en-liggerbouw (A) die de Grieken toepasten. De 
wigvormige stenen waaruit een boog (B) bestaat zorgen er 
immers voor dat ze elkaar op hun plaats houden. Als de 
bovenste wig (de sluitsteen) aangebracht is, kan een boog 
bijna niet meer instorten. Daarom werd de boog constructief 
veel belangrijker dan de zuil, die veelal slechts als decoratie 
diende. Want dat je met bogen en zuilen een decoratief geheel 
kon maken, hadden de Romeinen en de architecten van later 
eeuwen wel door. 

 
26. Bekijk het plaatje van het Colosseum op de 
vorige bladzijde. Hebben de zuilen hier een 
constructieve (dragende) functie? 
27. Kleur in het gebouw hiernaast (San Marco-
bibliotheek te Venetië) de zuilen die een dragende 
functie in de constructie hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ontdekking van de boogconstructie betekende ook 
een revolutie in de constructie van plafonds. Griekse 
gebouwen hadden platte plafonds, vaak voorzien van 
vierkante verdiepingen (cassetten) die een fraaie 
schaduwwerking op konden leveren (afbeelding 
rechtsboven).  
 

28. Hoe is men waarschijnlijk op het idee van een 
cassetteplafond gekomen? 

 
Later wordt  in cassetteplafonds het schaakbord-
patroon vaak ingeruild voor een veel ingewikkelder 
lijnenspel (afbeelding rechtsonder) 

 
Plat cassetteplafond uit de oudheid (boven) 
en uit de Renaissance  
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Rome: Basilica van Maxentius (4e eeuw)    Rome: Pantheon (2e eeuw) 

 
De Romeinen veroorzaakten een revolutie in het bouwen van plafonds. Hun vinding was 
eenvoudig: zet een reeks bogen achter elkaar en je hebt een tongewelf. In de praktijk werden 
tongewelven van massief beton gegoten. Er werden ook vaak cassetten in aangebracht in 
decoratieve patronen. Op die manier bouwde men ook de eerste echte koepels. Want wat is een 
koepel anders dan een tongewelf, maar dan over een ronde ruimte? Dankzij deze vindingen 
was een geweldig gebouw als het Pantheon in Rome mogelijk.  
 

29. In het Pantheon is de koepel ook versierd met een cassetteplafond. Wat zou de 
constructieve functie van het cassetteplafond hier kunnen zijn? 

 
In de Renaissance en de Barok werd de koepel zeer 
populair bij architecten. Het was de ideale bekroning van 
het midden van een kerkgebouw. Maar niet alle kerken 
waren zo rond als het Pantheon (model A). De koepel 
moest meestal gedragen worden door een vierkante 
onderbouw. Dit lukte door driehoekige verloopstukken 
(pendentieven) onder de koepel aan te brengen (model B). 
Vaak stond de koepel ook nog op een tamboer (ronde 
muur) en was bekroond met een lantaarn, waardoor licht 
naar binnen viel. Op deze manier zit ook de koepel van de 

Sint Pieter in Rome in elkaar. 
 
30. Langs welk onder-
deel van de koepel hiernaast 
komt nog meer licht binnen? 

31. Hoe heeft men de 
pendentieven ver-sierd? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St.Pieter te Rome, koepel van binnen
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VIII MUREN 
 
De Grieken bouwden hun tempels van massieve blokken 
natuursteen. Deze blokken moesten zo goed op elkaar 
aansluiten dat er een spiegelgladde muur ontstond. 
Voor gewone gebouwen was deze bouwmethode te duur. 
De Romeinen bouwden meestal - ook hun tempels - in 
goedkope bouwmaterialen als beton en baksteen, maar de 
ruwe muren werden vervolgens bedekt met een laagje 
marmer of kalk, zodat het toch leek of hun gebouwen in 
natuursteen opgetrokken waren. Soms werden in deze 
buitenlaag zelfs groeven en andere vormen van reliëf 
aangebracht, om het echt op een muur van grote blokken 
steen te laten lijken. Het is bij de Romeinen zelfs een tijdje 
mode geweest om op die manier de binnenmuren van je 
huis te decoreren (zie de afbeelding hiernaast). 
Het benadrukken van de stenen opbouw van de muur - 
of de muur nu echt van stenen gebouwd is of niet - 
noemen we rustica. Er zijn in de loop van de geschiedenis diverse varianten van bedacht. 
Allemaal hebben ze tot doel het bouwwerk er zo robuust mogelijk uit te laten zien. 

 

Palazzo Medici-Riccardi te Florence 

 
32. Op welke plaatsen van het gebouw tref je op de foto's hierboven rustica aan? Waarom 

zou men het juist op deze plaatsen toegepast hebben? 
33. Het stoere uiterlijk van rustica vond men niet voor alle gebouwen even geschikt. Voor 

welk soort gebouwen wel, denk je? 
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In de Renaissance en vooral in de Barok vinden architecten een rechte muur niet zo interessant 
meer. Door muurvlakken te laten verspringen en soms zelf bol of hol te maken , probeert men 
zoveel mogelijk diepte- en schaduwwerking te krijgen. Voorbeelden hiervan zie je op de 
plaatjes hieronder 

 
34. Het komt niet vaak 
voor dat architecten een 
gevel die bol of hol 
verloopt, versierd hebben 
met rustica. Waarom 
zouden ze dat niet gedaan 
hebben? 
 
 
 
Links: San Giorgio te Ragusa 
(Sicilië) 
Rechts: San Carlino alle Quattro 
Fontane te Rome 

 
IX DRIEHOEKEN 
 
Een van de meest herkenbare klassieke bouwkenmerken is de geveldriehoek (timpaan). 
Eigenlijk is het opmerkelijk dat het timpaan altijd zo geliefd is gebleven, want feitelijk is het 
begonnen als een noodzakelijk kwaad. 
 

35. Waar dient een puntdak eigenlijk voor? 
 
Architecten vanaf de Renaissance hebben het timpaan in hun hart 
gesloten als bekroning van gevels, deuren, ramen en altaren, en wel 
in de meest fantastische vormen en opeenstapelingen! 
 
36. Welke typen geveldriehoeken (a t/m f) herken je op de plaatjes? 
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X DEUREN, VENSTERS EN ANDERE OMLIJSTINGEN 
 
Volgens Vitruvius moesten tempeldeuren eruit zien zoals op het plaatje a. De kozijnen 
moesten aan de bovenkant links en rechts voorzien zijn van een kleine uitstulping (zie pijltje) 
en helemaal bovenaan moest een kroonlijst zitten. In de loop van de geschiedenis worden de 
kozijnen bouwwerken op zich en gebruikt men allerlei klassieke bouwelementen om deuren, 
vensters, beelden - of soms helemaal niets - te omlijsten. 
 

37. Hoe zou men ooit op het idee voor de uitstulpingen bij a gekomen zijn? 
38. Welke voorbeelden (b t/m h)herinneren nog aan de uitstulpingen bij a? 
39. Welke voorbeelden (b t/m h) hebben 1. een boog; 2. zuilen; 3. een timpaan; 4. rustica; 

5. een balustrade; 6. voluten (zie het kadertje onderaan de bladzijde) ? 
40. Op welke plaatjes zit er helemaal geen raam of deur in de omlijsting?  

        
             a                               b                                    c                               d                             e         

                  h 
 
 

                            f                                                          g                   
 
 
 
 
 

Een VOLUUT (krul) komt, behalve in het Ionische en Corinthische 
kapiteel (zie p.4), ook elders voor als verbinding tussen een verticaal 
en een horizontaal vlak. De voluut is dan meestal meer van 
decoratief dan van constructief belang. 
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XI SYMMETRIE 
 
Een klassiek gebouw is altijd symmetrisch. Midden door een gebouw of complex kun je altijd 
een lijn trekken die de twee helften tot spiegelbeelden maakt. Soms kun je zelfs meerdere van 
dat soort lijnen trekken.  
 

41. Trek zoveel mogelijk symmetrielijnen door (delen van) de volgende gebouwen 
(plattegronden).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempel van Hefaistos  
te Athene  
 
Forum van Augustus te Rome 
 
 

In de Renaissance, toen men dieper over de wiskundige principes van bouwen na ging 
denken, werd een gebouw pas volmaakt gevonden als je er minimaal acht symmetrielijnen in 
kon ontdekken. Het gaat dan om gebouwen met een plattegrond in de vorm van een cirkel, 
een vierkant, een Grieks kruis e.d. 

42. Trek zoveel mogelijk symmetrielijnen door de volgende gebouwen (plattegronden). 
Trek je daarbij niet teveel aan van de ingang van het gebouw 

 
 

Tempietto (links) en oorspronkelijke ontwerp 
van St.Pieter (rechts) te Rome, beide door 

Bramante (16e eeuw) 
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Ook als je naar de voorkant van een klassiek bouwwerk kijkt, is die symmetrie natuurlijk terug 
te vinden, niet alleen als je het in zijn geheel bekijkt, maar ook op onderdelen. 
 

43. Trek in dit gebouw één hoofdas en zoveel mogelijk assen die kleinere onderdelen van 
het gebouw in twee spiegelbeelden verdelen. 

 
Louvre te Parijs 

XII DECORATIE 
 
Iedere orde heeft zijn vaste decoratieschema. Zo kent de Dorische orde zijn 
trigliefen, heeft de Ionische orde op allerlei plaatsen gebeeldhouwde 
banden en zijn veel onderdelen van de Corinthische orde bedekt met 
acanthusbladeren. Veel klassieke ornamenten hebben de vorm van 
planten. In de loop der tijden zijn hier talloze varianten op bedacht.  In de 
Renaissance worden - in navolging van Romeinse muurschilderingen - 
soms zoveel bizarre elementen op elkaar gestapeld, dat het wel een 
gevaarlijk circusnummer lijkt! We noemen dit een groteske, omdat in de 
Renaissance de eerste Romeinse voorbeelden ervan aangetroffen werden 
in onderaardse kamers, die men aanzag voor grotten. 

    ornamentband met groteske uit de Renaissance > 
typisch Griekse ornamentband (Ionisch) 

typisch Romeinse ornamentband 

44. Hoe zou jij het verschil tussen een typisch Griekse en een typisch Romeinse 
ornamentband willen omschrijven? Hoe gaat men om met de plantmotieven? 

45. Van groteske (de naam van het ornament) is het Nederlandse bijvoeglijk naamwoord 
'grotesk' afgeleid. Wat betekent dit bijvoeglijk naamwoord? 
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Daarnaast biedt een klassiek bouwwerk vaak plaats voor figuratieve sculptuur, dat wil 
zeggen: beeldhouwwerk dat personen of verhalen voorstelt. 
 

46. Bekijk de voorgevel van de Griekse tempel (Parthenon te Athene). Waar kon je bij een 
Griekse tempel vooral figuratief beeldhouwwerk aantreffen? 

 
 
De Romeinen breidden de mogelijkheden om reliëfs en ander beeldhouwwerk te plaatsen nog 
verder uit. 
 

47. Op welke manieren is op de Boog van Constantijn in Rome figuratief beeldhouwwerk 
verwerkt? 
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XIII SLOTOPDRACHT: KLASSIEK? 
 

48. Waarom zijn onderstaande bouwwerken klassiek? Noteer per plaatje zoveel mogelijk 
klassieke kenmerken. 

Het Witte Huis in Washington (Verenigde Staten) 
 

 
Detail van interieur van Santa Maria in Campitelli te Rome 
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* Vitruvius (ook bekend van Lego Movie), Handboek Bouwkunde I.3.2, vertaling Ton Peters 
 
 
 
 

© Copyright 2004-2019 Ad Hereijgers, Nijmegen  

“Bij de uitvoering hiervan moet terdege aandacht 
worden geschonken aan duurzaamheid, 

doelmatigheid en uiterlijk schoon. Duurzaamheid 
wordt gewaarborgd door het diep genoeg leggen van 
funderingen in solide bodem en door een zorgvuldige 

keuze van de bouwmaterialen, van welke soort ze 
ook zijn, zonder op de kosten te beknibbelen. 

Aandacht voor doelmatigheid vereist een perfecte 
verdeling van de ruimten, zonder belemmering voor 
de gebruikers, en een praktische situering, aangepast 
aan de ligging die voor elk type vertrek het beste is. 
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.”* 


