
Het eerste stadhuis van Utrecht - een belangrijke 
verbouwing in 1546 

Alice Ross 

Tot het jaar 1546 kende de stad Utrecht geen stadhuis. De Raad vergaderde in 
het Schoonhuis, dat gelegen was aan de Massegast tussen de Oudegracht en de 
Steenweg; de schepenen kwamen bijeen in het huis Hasenberch1 aan de Plaats, 
de tegenwoordige Stadhuisbrug. In 1528, na de machtsovername door keizer 
Karel V, bepaalde deze dat de Raad en de schepenen in één gebouw dienden 
te worden ondergebracht, de eenheid van het bestuur moest duidelijk blijken2. 
De Raad diende het 'ongelegen ende onbequaem stad-raidthuys' te verlaten en 
zich naast Hasenberch te vestigen3. In 1533 kocht de stad twee huizen4 aan, die 
achter Hasenberch aan het Oudkerkhof waren gelegen, en in 1537 volgde de 
aankoop van de twee patricische huizen Groot en Klein Lichtenberch5, die 
naast Hasenberch aan de Oudegracht waren gesitueerd. Bij laatstgenoemde 
koopovereenkomst kwamen de op beide huizen ten gunste van de keizer rusten
de lenen te vervallen op voorwaarde, dat de stad de voorgevel van Hasenberch 
'daar veel beelden van den voorleden bisschoppen van Uytrecht op staan' bin
nen twee jaar geheel zou afbreken en naar achter zou plaatsen op één lijn met 
de gevel van Lichtenberch. Stadhouder Anthony van Lalaing, graaf van 
Hoogstraten, diende op het nakomen van een en ander toe te zien. Stadsmetsel-
meester Willem van Noort kreeg opdracht6 de verbouwing van de drie huizen 
uit te voeren (afb. 1). 

Of hij ook de plattegrond van het nieuwe stadhuis en de nieuwe gevel van Ha
senberch heeft ontworpen, is de vraag die ik hier aan de orde wil stellen. De 
eerste mogelijkheid is dat Van Noort zelf de plattegronden tekende en de gevel 
ontwierp; deze visie is tot op heden meestal in de literatuur verwoord7. Een 

1 M. J. Dolfin, E. M. Kylstra en J. Penders, De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en 
Kunst, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, deel HIB Utrecht. De huizen binnen de sin
gels, Overzicht ('s-Gravenhage, 1988) 157. 

2 S. Muller Fzn. en G. de Hoog Hzn., 'Oude huizen te Utrecht', Bouwkundig Tijdschrift, XX 
(1902) 15. 

3 N. van der Monde, Aantekeningen betreffende openbare en particuliere huizen (z.j.), Gemeen
telijke Archiefdienst (GAU), handschrift nr. 2166, 259; naar een transcriptie uit 1720 v.h. 2de 
Memoriaalboek v.h. Hof, II, fol. 278v. 

4 S. Muller Fzn., 'Het oude Utrechtse stadhuis', Het huis oud en nieuw, maandelijksch prenten
boek gewijd aan huis, inrichting, bouw- en sierkunst, V (1907) 202. 

5 Van der Monde, Aantekeningen huizen, 250. 
6 GAU, Raadsdagelijksboek, Stad, I, nr. 13, fol. 247r, 18 juni 1546. 
7 F. A. J. Vermeulen, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst, II ('s-

Gravenhage, 1931) 135 en 154; E. H. Korevaar-Hesseling, Kunstgeschiedenis, II (Rotterdam, 
1949) 385; S. J. Fockema Andreae, E. H. ter Kuile en R. C. Hekker, Duizend jaar bouwen in 
Nederland, II (Amsterdam, 1957) 90; M. D. Ozinga, 'De strenge renaissance-stijl in de Neder
landen naar de stand van onze tegenwoordige kennis', Bulletin Koninklijke Nederlandse Oud
heidkundige Bond, 1962, kol. 12; E. H. van Gelder, J. Duverger e.a., Kunstgeschiedenis der 
Nederlanden, III (4e dr.; Zeist/Antwerpen, 1963) 478; W. Th. Kloek, W. Halsema-Kubes en 
R. J. Baarsen, Kunst voor de Beeldenstorm, Noord nederlandse kunst 1525-1580, Catalogus 
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7. Gezicht op de Stadhuisbrug uit het noorden. Aquarel en inkt door P. Saenredam, 1636. GA U, 
Top. Atlas, Oudegracht (Bakkerbrug-Stadhuisbrug). 

tweede mogelijkheid is dat Van Noort advies kreeg van iemand, die op de hoog
te was van Renaissance-bouwkunst en die aanwijzingen kon geven, hoe men 
een fraaie en praktische plattegrond en een pronkgevel maakt. Als derde va
riant zou kunnen worden geopperd dat de adviseur zelfs persoonlijk de verbou-

bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum Amsterdam ('s-Gravenhage, 1986) 
98-101 ; R. Vos en F. Leeman, Het nieuwe ornament, Gids voor de renaissance-architectuur en 
-decoratie in Nederland in de 16de eeuw ('s-Gravenhage, 1986) 12; Dolfin e.a., Utrecht. De hui
zen, Overzicht, 157. 
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wingsplannen ontwierp en tekende. Iemand die bijvoorbeeld als adviseur heeft 
kunnen optreden, is Donato Bono (Buoni, Boni) Pellizuoli (Pellicioli), een Ita
liaanse militaire architect8. 

De voor dit artikel gebruikte bronnen bestaan enerzijds uit het Raadsdagelijks-
boek en de rekeningen van de Tweede Kameraar, anderzijds uit de getekende 
plattegronden voor het stadhuis en de gerealiseerde gevel van Hasenberch. Ge
zien de recente resultaten, bereikt in het onderzoek over deze periode, zal nog 
eens worden bezien of Willem van Noort zelfstandig kan zijn opgetreden en 
hoe de Renaissance-bouwkunst zich destijds in de Nederlanden ontwikkelde. 
Vervolgens wordt besproken of Donato Bono de adviezen kan hebben gegeven 
en tenslote of hij ook zelf de tekeningen kan hebben vervaardigd. 

Het Raadsdagelijksboek en de rekeningen van de Tweede Kameraar 

Hoewel in 1537 als voorwaarde was gesteld dat de gevel van Hasenberch binnen 
twee jaar geheel zou moeten worden afgebroken, werd pas op 18 januari 1546 
'gelesen inden Rayde sekere concepte by mr. Willem van Noordt deser stadt 
metselrie-meester gemaict ende geconcipieert omme op meeste te weten die 
sommatie wattet costen soude die voirsz. gevel van hasenberch off te breken 
ende gelyck Lichtenberch te stellen'9. In deze vergadering werd besloten dat 
men 'tnye werck van hasenberch mit all datter aencleeft vermoegens tpatroen10 

ende besteck dair äff wesende ten naasten ende besten prouffyt aenbestaeden 
sei'. Op 25 februari behandelde men in de Raad de 'Memorie van tgene die 
Schout Burgermeesteren Scepenen ende die Rayden der Stadt van Utrecht over-
comen zyn te doen maicken ende wercken desen aenstaende zomer' - 'Item 
noch salmen affbreken hazenberch ende zoe verre innewerts trecken gelicx lich-
tenborch nu is ende tselve wederom op maicken nae vermoegen tpatroen ende 
tconcept dair van synde'11. Later kwam men ervan terug om het werk aan te 
besteden, en wilde men 'tnyen werck van hasenberch doen maicken byde dach-
uyren ende nyet by bestadinge'12. Op 18 juni 1546 bleek men toch weer voor 
besteding te hebben gekozen 'alse dat sy meyster willem van noirt aenbestaeijt 
hadden op beliefen sraijdts achtervolgende hoir beveel tnye werck van hasen
berch mit alle die materialen van steen calck houtwerck glaiswerck ende andere 
nae vermoegen tbesteck ende tpatroen dairvan wesende voirde somme van eens 
drientwyntich hondert karolus gulden' '3. Onder een post 'van hardensteen mit-
ter arbeyt van dien' wordt de betaling op 12 augustus 1546 verantwoord van 
de eerste van de drie termijnen; daarbij staat onder meer de volgende tekst: 
'uytsaecke hij dairvore aengenomen heeft off te breecken ende weder gelycks 
lichtenberch op te maicken tnye werck van hasenberch ende daertoe te leveren 

8 Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica (diretto da Paolo Portoghesi), IV (Ro
me, 1969) 402; R. Meischke, 'Het architectonisch ontwerp in de Nederlanden gedurende de late 
middeleeuwen en de zestiende eeuw', Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 
1952, kol. 205. 

» GAU, Stad, I, nr. 13, fol. 200r, 18 januari 1546. 
10 Meischke, 'Het architectonische ontwerp', kol. 168-171. 
11 GAU, Stad, I, nr. 13, fol. 214v, 25 februari 1546. 
12 Idem, fol. 223r, 24 maart 1546. 
13 Zie noot 6. 
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2. Plattegrond van de kelders van het stadhuis, uit E. J. Haslinghuis, De Nederlandse Monumen
ten van Geschiedenis en Kunst, dl. II, de provincie Utrecht, eerste stuk de gemeente Utrecht 
('s-Gravenhage, 1956) 124. 

alle die materialien nyet uytgesondert nae vermoegen een besteck daervan be
schreven ende tpatroen dairvan geconcipieert... welcke besteck mettet pa-
troen die Raydt geaccepteert ende belieft heeft'14. Daarna werden nog twee ge
zegelde brieven opgemaakt 'van voirwairden van stadswege gemaickt mit mr. 
willem van noirt vant affbreecken en weder maicken en mit lichtenberch te co-
apteren vande huysingse van hasenberch'15. 
Uit dit alles valt slechts af te leiden dat Willem van Noort het werk heeft aange
nomen; de bewoordingen wijzen er naar onze mening niet op dat hij de maker 
was van het bestek en van het 'patroen'. 

De plattegronden voor het stadhuis en de gerealiseerde gevel van Hasenberch 

Hasenberch was gelegen op de hoek van het Oudkerkhof, het huis was op kel-
derniveau 16 m breed en ruim 9 m diep. Lichtenberch lag daarnaast en was 
ruim 11 m breed en ruim 22 m diep; links daarvan was Klein Lichtenberch gele
gen, ruim 10 m breed en ruim 17 m diep (afb. 2). De straat achter de beide Lich-
tenberchen heette toen Korte Minrebroederstraat. Als men de huizen samen
voegt tot één geheel, dan vormden zij een onregelmatig blok, de voorgevels 
stonden immers niet op één lijn en de panden waren niet even diep; bovendien 
verliepen de lijnen aan de linker en rechter zijgevels gerend. Deze onregelmatig
heden wilde men opheffen door de plattegrond van de drie huizen aan te vullen 
tot een vierkant, waarvoor de stad dan eerst andere, ook reeds bebouwde, ter
reinen moest verwerven. Inzicht in de omvang die men aan het stadhuis wilde 
geven, verschaffen enkele schetsen en plattegrondtekeningen op de voor- en 
achterzijde van één blad papier, die zich bevinden in het Rijksarchief Utrecht. 
Deze tekeningen zijn, zoals gebruikelijk in die tijd, niet gesigneerd, noch geda
teerd. De eerste plannen zijn, naar algemeen wordt aangenomen, aangegeven 
in de serie tekeningen op één zijde van het bewaarde blad (afb. 3). 

M GAU, rekeningen van de Tweede Kameraar, Stad, I, nr. 634, fol. 62r, 12 augustus 1546. 
15 Idem, fol. 21v, 25 augustus 1546. 
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3. Ontwerp-plattegrond 
voor de huizen Hasen-
berch, Groot- en Klein 
Lichtenberch. Penteke
ning (anoniem en z.j-J 
RAU, Colt. handschrif
ten, voorl. nr. 46 v. 
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De schetsen 

Het is zinvol de kleine schetsen aan de onderzijde eerst te bezien, daar deze be
langrijke architectuurhistorische vernieuwingen tonen; zij geven een symmetri
sche plattegrond weer en een aantal aspecten van indeling, die tot dan toe niet 
voorkwamen bij Noord Nederlandse burgerlijke bouwwerken16. 
In deze symmetrisch ingedeelde plattegrond situeerde men de toegang in het 
midden van de middelste gevel, waarbij een gang de scheiding vormde tussen 
de beide vertrekken achter de voorgevel, en tekende men een tweede toegang 
midden in de achtergevel. Nieuw was ook de ontworpen binnenplaats, een 
voorheen slechts bij paleizen en kastelen voorkomend onderdeel van het voor 
bebouwing beschikbare oppervlak '7. Een derde nieuwigheid was misschien van 

16 Vermeulen, Handboek, II, 156 en 187. 
17 C L . Temminck Groll, Middeleeuwse stenen huizen te Utrecht en hun relatie met die van ande

re Noordeuropese steden ('s-Gravenhage, 1963) 113-116. Zie ook La maison de ville à la Renais
sance, Recherches sur l'habitat urbain en Europe au XVe et XVIe siècles, Actes du colloque 
tenu à Tours du 10 au 14 mai 1977, André Chastel en Jean Guillaume, eds., Collection De Ar-
chitectura (Parijs, 1983); bij stadswoonhuizen uit het midden van de 16de eeuw komen slechts 
bij uitzondering binnenplaatsen voor, althans buiten Italië. 
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nog groter belang: de trappen zijn op deze schetsen direct achter de vertrekken 
aan weerszijden van de middenas getekend. Deze trappen stelden de gebruikers 
in staat via de gang of via de binnenplaats naar de verdiepingen te gaan. Voor
heen bouwde men bij belangrijke gebouwen veelal aan de buitenzijde een trap-
toren, met daarin een wenteltrap, die veel minder comfortabel was en waarin 
het bovendien donker was. De beide ontworpen steektrappen waren aan de bin
nenplaats gelegen waar het tweede bezwaar niet gold. Zij vormden een 
verbinding18 tussen meer ruimten op de begane grond en verdiepingen dan bij 
de wenteltrappen het geval was; die laatste dienden immers slechts de ontslui
ting van bouwhoogten19. Bijzonder interessant zijn de getekende zuilen en pi
lasters, elf aan de voorgevel, zeven aan de zijgevel en vijf tot acht aan de bin
nenplaats. Die aan de buitengevels zijn vooral belangrijk vanwege hun nieuwe 
toepassing; ter ondersteuning van een gaanderij aan een binnenplaats waren 
zuilen al lange tijd in gebruik; de toevoeging aan de buitengevels maakte het 
mogelijk deze ritmisch te geleden, welke verfraaiing, gezien de functie van het 
ontworpen blok, ook alleszins aanvaardbaar en gewenst was. Op beide niet 
complete schetsen tekende men één stookplaats. 

Hoewel van de diverse fraaie en practische oplossingen in de plattegrond 
slechts gedeeltelijk gebruik is gemaakt, is daarmee de waarde van deze schetsen 
niet verminderd: de daarin neergelegde principes zijn uniek voor Noord Neder
landse contemporaine gebouwen met dezelfde bestemming. 

De eerste plattegrond 

Op de grote plattegrond aan de bovenzijde van het blad is een andere indeling 
te zien. De binnenplaats heeft een T-vorm met daarin vier zuilen, weliswaar 
achter de ingang, maar niet in symmetrische opstelling ten opzichte van de mid
denas. De trappen bevinden zich op de tekening aan de linker zijde van de plat
tegrond, links van de middenas; zij zijn minder comfortabel en practisch dan 
de beide steektrappen van de kleine schetsen. Toch is de symmetrie die aanwe
zig was op de kleine schetsen, hier niet geheel verdwenen: de beide ruimten aan 
de Plaats zijn nog steeds gelijk van vorm en afmeting, maar de vertrekken, die 
daar onder zijn getekend, zijn links van de middenas anders van vorm en afme
ting dan die aan de rechter zijde. De tweede toegang aan de Korte Minrebroe-
derstraat bevindt zich niet langer recht tegenover de eerste toegang aan de 
Plaats. Alvorens deze tekening te laten voor wat hij is - een fase in een ont
werpproces - is het goed na te gaan hoe men zich de bestemming van de ruim-

18 R. Meischke en F. van Tychem, 'Huizen en hoven, gebouwd onder leiding van Anthonis I en 
Rombout II ' , in: Keldermans, een architectonisch netwerk in de Nederlanden ('s-Gravenhage, 
1987) 131 noemen de galerijen langs de hoofdvleugels al een grote verbetering in de communica
tiestructuur; dit geldt zeker ook voor trappenhuizen en trappen die zich binnen het gebouw be
vinden. 

19 Fockema Andreae, Duizend jaar bouwen, 86: in Breda werd op de binnenplaats van het kasteel 
een curieuze statietrap gebouwd; in Italië zijn trappen binnen een bouwwerk gangbaar vanaf 
de 15de eeuw; één van de eerste monumentale trappen werd gebouwd door Luciano Laurana 
in het hertogelijk paleis van Urbino: H. L. Heydenreich en W. Lotz, Architecture in Italy 
1400-1600, (the Pelican History of Art) (Harmondsworth, 1974) fig. 29 en p. 75, afb. 67, en 
noot 17 bij hoofdstuk 7; L. F. Genicot, 'Escaliers du XVIe siècle en Belgique', L'escalier dans 
l'architecture de la Renaissance, Actes du colloque tenu à Tours du 22 mai au 26 mai 1979, An
dré Chastel en Jean Guillaume eds., Collection De Architectura (Parijs, 1985) 179: de trap in 
het hôtel van Granvelle te Brussel (1545) zou eveneens een fraai vroeg voorbeeld zijn. 
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4. 'Grontteyckeninghe van 't Stadhuys'. Ingekleurde pentekening door D. van der Werf naar H. 
Lentinck, 1877 (jaar van weergave 1642). GAU, Top. Atlas, Na 2.3. 

ten voorstelde. De volgende aanduidingen staan er in geschreven: links boven 
'de sael boven' met vijf zuilen in het midden en een ruitverdeling, vermoedelijk 
om de overwelving aan te geven; daar onder 'tusgen de doren' (een vestibule?), 
en vervolgens 'de raetcamer'; rechts daarvan een klein vertrek met daarin ge
schreven 'de scrifkamer voer pensenaryus' (de pensionaris was de stadsadvo
caat). Aan de rechter zijde van de ingang een vertrek waarin staat 'auwerman 
recht' (de oudermannen waren de leiders van de ambachtsgilden) en daar onder 
'zulenkamer', het werkvertrek van Dirck van Zuylen, de gerechtssecretaris20. 
Rechts onder staat de naam Hugh Pot, zo luidde de naam van de buurman2 ' . 
Behalve de bestemming van de vertrekken zijn ook de doorgangen, vijf stook-
plaatsen en enkele toiletruimten ingetekend22. In de raadkamer ziet men bo
vendien een aanduiding van de betimmering en meubilering, een gestoelte langs 
de wanden voor de raadsleden en een estrade (d.w.z. podium) met de tafel van 
de burgemeesters23. 
De uiteindelijke resultaten van de verbouwingsplannen kwamen er anders uit 
te zien. Voor het verkrijgen van de vierkante plattegrond moest men aan ver
schillende zijden percelen aankopen (afb. 4). Achter Groot Hasenberch was 
Klein Hasenberch gelegen en daar achter de huizen de Oranjeboom, de Vleer-

Muller, 'Het oude Utrechtse stadhuis', 206. 
Idem, 204. 
Temminck Groll, Middeleeuwse stenen huizen, 142 en 143; Middeleeuwse huizen bezaten veelal 
twee stookplaatsen per bouwlaag; privaten kwamen bij woonhuizen zelden voor. 
Ook in Kampen (1543/45) en Nijmegen (1553/1554) plaatste men dergelijke gestoelten; opmer
kelijk is dat men het in Utrecht al in de eerste ontwerpplattegrond intekende. 
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muis, een pand waarvan de naam niet bekend is, de Hartshoorn en het Ghevan-
gen Vleeshuys. Dit laatste huis was eigendom van de stad, de Oranjeboom en 
de Vleermuis kon men - zoals wij gezien hebben - in 1533 verwerven, maar 
Klein Hasenberch, het pand met de onbekende naam en de Hartshoorn waren 
in 1546 nog niet aangekocht. Achter de beide Lichtenberchen lag een onbe
bouwd terrein, dat men in 1541 verwierf en sindsdien met de naam Statshof 
aanduidde. 

De tweede plattegrond 

Op deze plattegrond die men, gezien de toen beschikbare grond, wel kon uit
voeren (afb. 5), zijn vele wijzigingen ten opzichte van de eerste plattegrond te 
constateren. De centrale binnenplaats is geheel verdwenen; de steektrappen be
vinden zich direct achter de ingang en twee wenteltrappen zijn gesitueerd aan 
de lange zijden van de grote zaal van Lichtenberch. De symmetrie kon echter 
voor een groot deel worden behouden: links en rechts van de ingang naast de 
steektrappen zijn vertrekken van identieke vorm en afmeting getekend. De 
twee kleine vertrekken, die zich zowel aan de linker als de rechter zijde van de 
grote zaal bevinden, zijn eveneens gelijk van vorm en afmeting en, voor zover 
mogelijk, gespiegeld qua indeling. Het merendeel van de doorgangen is sym
metrisch geplaatst, tevens is hun aantal uitgebreid waardoor behalve via de vier 
trappen ook via de vele doorgangen een goede circulatie binnen het gehele ge
bouw mogelijk wordt24. Zo tekende men in de grote zaal van Lichtenberch -
behalve de toegang vanaf de Plaats - in elk van de lange zijden twee deuren, 
recht tegenover elkaar, plus een vijfde doorgang in de rechter beneden hoek. 
Het aantal stookplaatsen is beter over de belangrijkste ruimten verdeeld, twee 
dubbele toiletruimten bevinden zich naast de wenteltrappen. 
Deze ingenieuze en evenwichtige ordening gepaard aan practisch nut trof men 
toen nog niet in Nederlandse huizen aan25. In Italië is een dergelijke opzet veel 
eerder gangbaar26. 

Een groot aantal zuilen zou de gevels sieren: vier halfzuilen bij de ingang aan 
de zijde van de Plaats, vijf pilasters aan de voorgevels van Hasenberch en Klein 
Lichtenberch, en zes pilasters aan de zijgevel aan het Oudkerkhof. 
De bestemming van de vertrekken wordt op dit ontwerp ook weer vermeld. Nu 
is een ruimte links naast de ingang voor het 'auderman rech' bestemd, daarop 
volgt de 'pensennaryus kamer' met aan de rechter zijde een 'scret om de rigge-
ters' (een afgezonderde ruimte voor de registers); onder deze beide vertrekken 
leest men de vermelding 'een plaest' met een doorgang naar het Oudkerkhof. 
Op de hoek van het Oudkerkhof en de Korte Minrebroederstraat vinden wij 
de aanduiding 'ghevangen vlishuys', schijnbaar zonder enige connectie met het 
te verbouwen stadhuis. Achter de ingang vanaf de Plaats staat in de grote zaal 
geschreven 'dit is Lichtenberch' en daaronder 'dit is de raetkamer'. Rechtsbo
ven in Klein Lichtenberch staan de aanduidingen 'scepenrecht' en 'dagellicx 
rech' met in het afgesplitste gedeelte 'partijen'. Dan volgen twee ruimten met 
'zulen kamer' en 'exseinshuis' (waar de opbrengst van de accijns werd be-

24 Zie noot 18. 
25 Temminck Groll, Middeleeuwse stenen huizen, 113, 
26 Vermeulen, Handboek, II, 302. 
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5. Ontwerp-plattegrond 
voor de huizen Hasen-
berch, Groot- en Klein 
Lichtenberch. Penteke
ning (anoniem en z.j.). 
RA U, Coll. handschriften 
voorl. nr. 46r. 
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waard) er in geschreven; onder deze vertrekken volgen nog twee ruimten met 
een corridor-achtig voorkomen, die ieder vier doorgangen hebben. Aan de 
uiterste rechterzijde staat 'pensennarijus huys' vermeld en tenslotte onder 
Klein Lichtenberch 'dit is de statshof' en 'hugh potten hof'. 
Aan de bovenzijde van de plattegrond zien wij de getallen 60 en 79 staan, cor
responderend met het aantal voeten27. 
In de rechter benedenhoek van het blad zijn aantekeningen gemaakt omtrent 
de benodigde materialen en arbeid met de bijbehorende kosten28. Met al deze 

27 K. M. C. Zevenboora, Theorie over de ontwikkeling van de Nederlandse voet- en ellematen 
(Amsterdam, 1964) 117; de Utrechtse voet mat in die tijd 26,54 cm. Op de tweede plattegrond 
ziet men op de plaatsen waar de wanden schuin liepen - de voorgevel van Klein Lichtenberch 
aan de Plaats en de achterwand van het eerste vertrek, alsmede de achterwand van de 'raetca-
mer' in Groot Lichtenberch - behalve schuin getekende wanden ook rechte; vermoedelijk wil
de men die wanden recht zetten; dat onderdeel van het plan is niet gerealiseerd, alleen de voorge
vel van Hasenberch is verplaatst. 

28 De tekst luidt: '1400 gl. backsteen, 440 gl. aen kalck, 150 gl. aen sant, 350 gl. dat messelen, 
greffen aessel dammen 150 gl., de auden steen te breken en te voerren op twerck mit de scau 
300 gl., aan blausteen 80 gl., 2870 gl.'; een aantal posten lijkt te zijn doorgehaald. Als men de 
niet doorgehaalde posten optelt, komt men tot 2340 gl.; gerelateerd aan de aanneemsom van 
2300 gulden en de daarbij gestelde bepaling dat daarin begrepen waren 'alle die materialen van 
steen calck houtwerck glaiswerck ende anders' komt het aannemelijk voor dat de arbeidspresta
ties op een andere wijze zijn verrekend. 
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6. 'Het Stadhuis in de 
17de eeuw'. Ingekleurde 
pentekening door G. de 
Hoog Hzn., 1902 (jaar 
van weergave ca. 1650). 
GA U, Top. Atlas Na 2.4. 

aantekeningen op beide zijden van het bewaarde blad, betreffende de bestem
ming zoals raetkamer en auderman rech, én meubilering zoals het gestoelte 
voor de raadsleden en de estrade met de tafel voor de burgemeesters, en ook 
nog een kostenberekening, begint een belangrijke ontwikkeling in de Neder
landse architectuurgeschiedenis: zo presenteert de uitvoerder zich bij zijn op
drachtgever en zo ontstaat er een direct verband tussen de tekening en het ge
bouw. Deze architectonische ontwerpen, van één plattegrond in diverse uitvoe
ringen, op één blad papier, vormen tezamen een uniek document van grote 
historische waarde. De vijf tekeningen laten een ontwerpproces zien waarin 
men tot een keuze is gekomen, waarbij een ideale vorm, de bestaande mogelijk
heden en de eisen waaraan het ontwerp moest voldoen, en ten slotte de best mo
gelijke oplossing goed zijn te volgen. 

De uitgevoerde plattegrond 

Dat de plattegrond er ongeveer als de laatst besprokene kwam uit te zien, kan 
men vaststellen aan de hand van twee latere tekeningen. De eerste uit 1877 door 
D. van der Werf naar R. Lentinck vervaardigd, geeft de toestand weer van 1642 
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(afb. 4), de tweede in 1902 gemaakt door G. de Hoog Hzn. geeft de situatie 
van 1650 weer (afb. 6). De voorgevel van Hasenberch bouwde men meer naar 
achteren op, ondersteund door vier dammen (zie ook afb. 2). Men plaatste er 
zes pilasters tegen in plaats van de vijf, die gepland waren op afb. 5. De oude 
achtergevel van Hasenberch bleef staan, waardoor het vertrek aan de straat 
nogal ondiep werd; het daarachter gelegen Klein Hasenberch werd niet geheel 
in de plattegrond van het stadhuis opgenomen, maar slechts voor een klein ge
deelte (alleen de hof?) en ook maar een deel van het perceel van de Oranje
boom. 
Op een andere plaats kon men wel een uitbreiding aan de plattegrond geven; 
in 1541 was immers onbebouwd terrein achter de beide Lichtenberchen aange
kocht en op 18 januari 1546 had de Raad ook besloten tot de bouw van een 
'vertreckkamer'29 (d.w.z. een kamer waarin men zich kon terugtrekken om te 
beraadslagen; op de twee laatstgenoemde plattegronden is deze kamer aange
duid als nr. 4, respectievelijk schoutenkamer). Willem van Noort kreeg apart 
betaling voor de daarvoor gemaakte kosten aan materiaal en arbeid30. Onder 
deze kamer werd een overwelfde gevangenis gebouwd, en erboven kwam een 
overwelfde bergplaats om de secreten (d.w.z. geheime zegels31) van de stad in 
te bewaren; die bergplaats stak boven het dak uit en was van een balustrade 
voorzien. 
Pas in 1645 kon het stadhuis aan de zijde van het Oudkerkhof worden uit
gebreid. 

De gevels van Hasenberch en Lichtenberch 

Behalve de talrijke verrassende oplossingen in de plattegrond van de drie hui
zen, vormde ook de nieuwe gevel van Hasenberch een novum in de archictec-
tuurgeschiedenis van de Noordelijke Nederlanden (afb. 7). 
Voor het eerst kwam aan een overheidsgebouw een zuivere Renaissance gevel 
tot stand32. Men bracht een horizontale indeling in drieën aan, geaccentueerd 
door architraven, friezen en kroonlijsten, met gelijkvloers een gaanderij met 
bogen en op de eerste en tweede verdieping kruiskozijnen; zes pilasters droegen 
de hoofdgestellen, waarmee een verticale indeling in vijf traveeën werd bereikt; 
zo hielden verticale en horizontale geledingen elkaar in evenwicht. Op het dak 

GAU, Stad, I, nr. 13, fol. 200v, 18 januari 1546. 
GAU, Stad, I, nr. 634, fol. 62v, 12 augustus 1546. 
E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandse/i Woordenboek, VII ('s-Gravenhage, 1912) kol. 
944. 
Zowel Vermeulen, Korevaar, Ozinga als Van Gelder - in de in noot 7 genoemde werken op 
de aldaar genoemde pagina's - menen dat de gevel in zuiver Renaissancevormen is uitgevoerd; 
niet zo Kloek, p. 99: 'op het eerste gezicht lijkt het alsof de nieuwe gevel van het huis Hazenberg 
een klassieke pilastergevel van vijf traveeën was, rustend op een arcade (die later is ingevuld). 
In feite was echter zowel de opzet als de versiering zeer onorthodox en weerspiegelden ze even
zeer de ontwikkelingen in de Zuidelijke Nederlanden als het Italiaanse voorbeeld'. Ook Vos, 
p. 12, uit bedenkingen en noemt de proporties wonderlijk en de volgorde der orden onortho
dox; beide auteurs brengen de plattegrondtekeningen niet ter sprake. Naar onze overtuiging was 
de gevel een zuivere Renaissancegevel, klassiek zowel in de horizontale geleding met architra
ven, friezen en kroonlijsten als in de verticale indeling door middel van de gebruikte orden in 
de vorm van pilasters met kapitelen. De versiering van de friezen was klassiek, die van de pi
lasters was uitgevoerd in een maniëristische groteskenstijl (zie voor de ornamenten de bijdrage 
van E. C. van Santen in dit Jaarboek); wat de gebruikte orden betreft, zie noot 39. 
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7. 'Gezicht op het Oude Stadhuis en de Stadhuisbrug'. Olieverf op doek door J. Hoevenaar Wz. 
naar A. Honich, 1663. Coll. Centraal Museum Utrecht. GAU, Top. Atlas Na 2.9. 

- een zadeldak met de nok evenwijdig aan de Plaats33 - bracht men een dak
kapel aan, eveneens voorzien van pilasters en een hoofdgestel; de dakkapel be
vond zich boven het midden van de kroonlijst, vlak boven de dakrand. De to
ren plaatste men pas in 1582 op het stadhuis34. Aan de zijgevel van Hasenberch 
aan het Oudkerkhof werd slechts één nieuwe 'pyler' aangebracht35, op de teke
ning van Saenredam (afb. 1) is aan die zijde een latere trapgevel te zien. 
De detaillering van de voorgevel was als volgt. De galerij op de begane grond 
telde zes pijlers met gegroefde pilasters ervoor, die voorzien waren van kapite
len in de Dorische orde met twee kleine rozetten op de hals36; tussen de pijlers 
bracht men bogen op dekplaten aan, de binnenzijde van de bogen37 was voor
zien van een ruitmotief; in de hoekstukken van de middelste travee vormden 
leeuwekoppen het ornament38, in die van de overige traveeën schilden met 
zwaarden. De fries van het Dorische hoofdgestel bevatte triglyphen en meto-
pen, waarop runderschedels en rozetten waren uitgebeeld. Op de eerste verdie
ping plaatste men pilasters van de Composiete39 orde, met op de schachten zo-

33 R. Meischke, Het Nederlandse woonhuis van 1300-1800 (Haarlem, 1969) 104, noemt dwarsge-
plaatste huizen zeldzaam; zij zijn te vinden in het gehele land en er zijn steden waar er veel voor
komen. Zie bijv. M. J. Dolfin, E. M. Kylstra en J. Penders, De Nederlandse Monumenten van 
Geschiedenis en Kunst, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, deel IIIA, Utrecht. De hui
zen binnen de singels. Beschrijving ('s-Gravenhage, 1988) 147. 

34 Muller, 'Het oude Utrechtse stadhuis', 208. 
35 GAU, Stad, I, nr. 13, fol. 4v, 19 januari 1547 (opdracht). 

GAU, Stad, I, nr. 634, 1547/1548, fol. 57v (betaling). 
36 Dergelijke rozetten zijn niet ongebruikelijk voor de Dorische orde; zij zijn o.a. aangebracht op 

de Vaticaanse Loggia's en de Villa Madama, maar ook op het kasteel van Breda en de kerktoren 
van IJsselstein. 

37 Zoals de 17de-eeuwse plattegronden en afbeeldingen van de gevel tonen, zijn deze bogen dan 
al dichtgezet, waarna men er vensters en een deur in aanbracht. 

38 Zie voor de ornamenten de bijdrage van E. C. van Santen in dit Jaarboek. 
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genaamde grotesken; de fries was voorzien van figurale motieven van klassieke 
herkomst. De pilasters van de tweede verdieping bezaten een kapiteel in de Io
nische orde, zij waren eveneens van grotesken voorzien en de fries was ook daar 
versierd met klassieke voorstellingen. In de doorvlechting van horizontalen en 
verticalen waren steeds ter plaatse van de pilasters, de hoofdgestellen geheel of 
gedeeltelijk gekornist (d.w.z. vooruitspringend). Boven de vensters bevonden 
zich geprofileerde en op consoles geplaatste driehoekig frontons met daarin 
hoofden. Op het met leien gedekte dak was de dakkapel met kruiskozijn aange
bracht; deze bezat Ionische halfzuilen, een hoofdgestel en daarboven twee klei
ne pilasters, die een driehoekige fronton met drie bollen droegen; twee voluut-
vormige klauwstukken (d.w.z. vleugelstukken) bevonden zich aan beide zijden 
van de half zuilen en pilasters. 
Voor Noord-Nederland waren deze bollen nieuwe ruimtelijke ornamenten; 
hetzelfde geldt voor de obelisken die op de dakrand waren geplaatst. 
De gevel was in natuursteen uitgevoerd40 en de afwerking geschiedde in witte 
en zwarte verf met accentuering van enkele onderdelen in verguldsel41. 
Of bij de opbouw van deze gevel de juiste maatvoering is toegepast, zoals voor
geschreven door Vitruvius42 - waarbij elke bouwlaag een kwart minder hoog 
diende te zijn dan de voorgaande - kon nog niet worden vastgesteld. M. J. 
Stucki maakte omstreeks 1826 een tekening van de voorgevel naar een tekening 
van de kunstschilder G. Haanen (afb. 8). In de literatuur bestaat geen eenstem
migheid over de nauwkeurigheid van deze tekening43. Enige fragmenten van 
de gevels van Hasenberch en Groot Lichtenberch zijn bewaard gebleven, doch 
deze bevatten slechts beeldhouwwerk van de friezen en pilasters van Hasen
berch, en pilasters plus boogfragmenten van de ingang van het stadhuis, geen 
complete onderdelen waaruit de hoogte valt af te leiden44. Als men de afmetin
gen van de bewaarde fragmenten vergelijkt met de maten zoals Stucki ze weer
geeft, dan is er reden om aan de exactheid van de tekening te twijfelen. Wat 
dat betreft kunnen de tekeningen van Saenredam (afb. 1), C. Pronk, J. de Beij-
er en P. J. van Liender ons evenmin overtuigen45. De tekening van Stucki heeft 

Fockema Andreae, Duizend jaar bouwen, 90, noemt ze Composiet; Vermeulen, Handboek, II, 
157, noemt ze Ionisch; overigens zij vermeld dat de kerktoren van IJsselstein, volgens Vermeu
len, Handboek, 11,133, aanvankelijk zowel op de tweede als op de derde geleding Ionische kapi
telen bezat; die op de derde geleding zijn pas later door Korintische vervangen; in Kampen is 
het gestoelte in de Schepenzaal voorzien van Composiete zuilen, erboven bevindt zich een schil
derstuk, omlijst door zuilen van de Dorische orde. Volgens L. Hautecoeur, Histoire de l'Archi
tecture classique en France, I (Parijs, 1963) 491, komen ook daar deze onregelmatigheden voor 
in de eerste helft van de 16de eeuw. 
Muller, 'Het oude Utrechtse stadhuis', 207; J. Rosenberg, S. Slive, E. H. ter Kuile, Dutch art 
and architecture 1600-1800, (the Pelican History of Art, paperback edition) (Harmondsworth, 
1972) 375. 
GAU, Stad, I, nr. 13 fol. 48v, 1 december 1547 en fol. 52v, 29 december 1547. 
Marcus Pollio Vitruvius, Romeins bouwmeester, heeft in 25 v.C. een werk over architectuur 
geschreven in tien boeken; vooral tijdens de Renaissance was hij zeer in tel en zijn er veel uitga
ven van zijn werk verschenen. 
G. C. Labouchère, 'De toren der N.H. St. Nicolaaskerk te IJsselstein', Oudheidkundig Jaar
boek, II (1922) 54; Fockema Andreae, Duizend jaar bouwen, 89; S. Muller Fzn., 'De Renais
sance te Utrecht', Bouwkundig Tijdschrift, XXIV (1908) 64; B. A. Ross, Het huis Hazenberg 
te Utrecht of hoe dit huis in 1546 een metamorfose onderging; (typescript; Zeist, 1981) 39. 
Zie ook de bijdrage van E. C. van Santen in dit Jaarboek. 
Jacobus van Liender, Pieter Jan van Liender, Paul van Liender en de stad Utrecht, Topografi
sche tekenaars uit de 18de eeuw. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling bij de GAU 
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in de literatuur tot de conclusie geleid, dat de verdiepingshoogten van het nieu
we Hasenberch moesten worden aangepast aan de verdiepingen van het oude46. 
Naar onze mening geven al de hier genoemde tekeningen (behalve die van Stuc
ki, die de tweede bouwlaag hoger weergeeft dan de eerste en derde) de indruk 
dat het huis min of meer gelijke verdiepingshoogten kende, zodat het bovenge
noemde Vitruviaanse voorschrift niet gevolgd zou zijn. 
Voor de ingang van Groot Lichtenberch werden Dorische pilasters geplaatst, 
met grotesken op de schachten, waarboven een boog met op de binnenzijde or
namenten van bandwerk, en in de hoekstukken twee Victorien; voor de tweede 

1979, afb. nrs. 96 (C. Pronk), 97 (toeschrijving aan J. de Beijer) en 17, 18, 41 en 43 (P. J. van 
Liender), en 41a en 52 (toeschrijving aan P. J. van Liender). 

46 Muller, 'Het oude Utrechtse stadhuis', 207; Fockema Andreae, Duizend jaar bouwen, 90; 
Kloek, Kunst voor de Beeldenstorm, 99 en 101; Vos, Het nieuwe ornament, 12. 
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verdieping werd een balkon geplaatst, ondersteund door consoles en voorzien 
van een balustrade; het balkon was overdekt door een schuine kap, die rustte 
op kleine zuilen, met dubbele voluten en beelden aan de zijkanten, en een wa
pen aan de voorzijde. 
Nadat het stadhuis in 1645 was verbouwd en uitgebreid, en in de 18de eeuw ook 
nog wijzigingen had ondergaan, waarbij de Renaissancegevel van Hasenberch 
steeds bleef gehandhaafd, is het complex in 1826 door de stadsarchitect J. van 
Embden verbouwd tot het neo-classicistische bouwwerk dat tot op heden aan 
de Stadhuisbrug staat. 

Was Willem van Noort behalve uitvoerder ook ontwerper? 

De zo belangrijke verbouwing is door het Raadsdagelijksboek en de rekeningen 
van de Tweede Kameraar, de schetsen, afbeeldingen en bewaarde fragmenten 
redelijk goed te reconstrueren. Zoals wij gezien hebben voerde Willem van 
Noort de verbouwing uit. 
Zijn naam wordt voor het eerst in Utrecht vermeld in 1524, toen hij onderdelen 
maakte voor de balustrade op de eerste omgang van de Domtoren47. In 1535 
kreeg hij opdracht van de graaf van Hoogstraten om een nieuwe poort aan de 
Tolsteeg te maken48, en twee jaar later vroeg de graaf Van Noort een 'patroon' 
te maken van de stadsmuren en torens, die men moest bouwen en herstellen, 
vanaf het St. Servaeshek tot de Wittevrouwenpoort49. In 1538 en 1539 werkte 
hij met Colijn de Nole aan een sarcofaag in de Mariakerk50 en in 1539 is hij 
betrokken bij de bouw van het koor in de Janskerk en de overwelving van de 
noorder zijbeuk van de Buurkerk51. 
In 1540 kreeg hij een aanstelling tot stadsmetselrie-meester met als taak 'ordi
neren dezer stads poirten toirnen ende muren oick bruggen ende anders omme 
tallen tijden dieselve te visiteren ende die gebreecken dairvan aan die oversten 
ofte cameraers aan te brengen ende voirt all daer inne syn leven lang te doen 
dat een goetgetrouwe metselrye-meester sculdich is ende behoirt te doen waer-
voor hem jaerlicx tot syn pensie toegevoecht is te hebben dese voirsz. somme 
(d.w.z. 20 pond) ende daertoe noch gecleet te worden ende syn wynen te hebben 
soe wanneer ende in manieren als deser stadt deurweerders gecleet worden ende 
höre wynen hebben'52. 
In 1541/1542 werkte hij wederom aan een sarcofaag in de Mariakerk53. In 1542 
maakte hij verschillende kaarten van de stad met daarop gedetailleerd aangege
ven de oude muren, de grachten en de particuliere erven bij de muren, de nieu-

47 Th. Haakma Wagenaar, 'De eerste omloop van den Domtoren inde XlVe en XVIe eeuw', Jaar
boek Oud-Utrecht 1934, 65. 

48 K .J . Berger, Der holländische Stadttorbau, ein Beitrag zur Geschichte der Profanbaukunst in 
Holland (München, 1908) 27; volgens deze auteur was de poort 'nach Art gotischer Doppel
turmbauten, aber ohne irgend einen Schmuck, ja ohne die spitzen Turmdächer'. 

49 E. J. Haslinghuis, De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, dl. II, de provincie 
Utrecht, eerste stuk de gemeente Utrecht ('s-Gravenhage, 1956) 47. 

50 G. G. Calkoen, 'Aanteekeningen omtrent Colijn de Nole', Oud Holland, 1918, 256. 
51 C. L. Temminck Groll, 'De gebouwen van de Johanniter Commanderij te Montfoort', Bijdra

gen tot de geschiedenis van de Johanniter Orde en haar Commanderij Montfoort (Montfoort, 
1976) 12. 

52 GAU, Stad, I, nr. 634. 8r en 8v, 1 October 1541. 
53 Zie noot 50. 
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we bolwerken en mezekauwen54 (d.w.z. kleine verdedigingswerken), de veran
derde stadspoorten, de noodzakelijke vernieuwingen van de muren, de te gra
ven singels rondom de bolwerken en de dikte van de wallen; ook hield hij toe
zicht van Pinksteren tot oktober op de werkzaamheden, die aan deze objecten 
werden uitgevoerd, voor beide verrichtingen tezamen ontving hij 90 pond55. 
Door deze werkzaamheden verwierf hij extra inkomsten, zijn belangrijkste ver
diensten waren echter afkomstig van leveranties van allerhande materialen zo
als bij Hasenberch, maar meestal van steen56 en werkstukken van steen57. 
Het Renaissance-huis Korte Nieuwstraat 2 (omstreeks 1540 verbouwd) wordt 
wel met hem in verband gebracht58. Hij bouwde bolwerken volgens de nieuwe 
opvattingen59: Morgenster (vanaf 1544), Zonnenburg (1551/1552), Manen-
burg (1551-1554) en Sterrenburg (1554-1558); samen met Marcelis Keldermans 
werkte hij aan Vredenburg60. Overigens waren zijn bemoeienissen niet beperkt 
tot de stad Utrecht; hij werkte aan de Commanderij van Monfoort61, het 
kasteel van Wijk bij Duurstede62en het slot Hagestein, eveneens met Marcelis 
Keldermans63. Met Jan van Scorel sloot hij in 1549 een overeenkomst om de 
Zijpe in Noord-Holland te gaan bedijken en droog te maken64. In 1555 en 1556 
adviseerde hij de steden Groningen en Delft ten aanzien van hun 
versterkingen65. 

Meer dan eens handelde hij op aanwijzing of advies van anderen; zo kwam in 
1539 de Italiaanse architect meyster Balthasar op bevel van de keizer naar 
Utrecht 'omme die gelegenheyt sterkte ende tymeradge alhier tot Utrecht te be-
sien'66. Bij de aanleg van het nieuwe bolwerk Morgenster en de nieuwe muur 
bij de Weerdpoort, kreeg Van Noort advies van Donato Bono, de 'werck-
meyster van de keyserlicke maiesteit', ook wel genoemd meester Donaes67. 
Op 30 maart 1546 reisde hij naar meester Donaes, toen deze zich in Binche be
vond en met hem bezocht hij de grens tot aan Landrecies, Kamerijk en Valen
ciennes. Vandaar reisde hij alleen verder om in Bergen (Henegouwen) zes blau
we 'pylers' te bestellen voor het huis Hasenberch en in Namen blauwe ar-

54 H. L. Janssen, 'De fortificaties van Ter Eem 1528-1553 en het ontwerp van Rombout Kelder
mans', in: Liber Castellorum, 40 variaties op het thema kasteel (Zutphen, 1981) 308 en 309. 

55 J. J. Dodt van Flensburg, Archief voor kerk- en wereldlijke geschiedenis, in zonderheid van 
Utrecht, III (1843) 223. 

56 T. J. Hoekstra, 'Marcelis Keldermans, Mr. van den wercken van de sterckte Vredenborch 
t'Utrecht en boumeester der vesteijcheden van de sterckten in Gelderland (ca. 1500-1557)', in: 
Liber Castellorum, 182 (noot 44). 

" Dodt van Flensburg, Archief, 223 en 227; Hoekstra, 'Marcelis Keldermans', 178. 
58 Vermeulen, Handboek, II, 226; Dolfin e.a., Utrecht. De huizen, Overzicht, 51. Het huis bezat 

weliswaar een horizontale geleding en pilasters met arabesken naast, en schelpvormige orna
menten boven, de vensters, maar het had naar alle waarschijnlijkheid geen symmetrische platte
grond, noch een binnenplaats of bijzondere trap. 

59 A. A. van Berkel en L. C. van der Vlerk, 'Nieuwe Kade', in: Archeologische en bouwhistorische 
kroniek van de gemeente Utrecht over 1982, Maandblad Oud-Utrecht 1983, 97 

60 Zie noot 56. 
61 Zie noot 51. 
62 Catalogus Centraal Museum Utrecht 1977 bij de tentoonstelling Jan van Scorel in Utrecht, 38. 
63 Hoekstra, 'Marcelis Keldermans', 177. 
64 Catalogus Jan van Scorel in Utrecht, 36. 
" J. A. Feith, 'Wandelingen door het oude Groningen', Groninger Volksalmanak 1897, 104; W. 

Schukking, 'Over den ouden vestingbouw in Nederland in de zestiende, zeventiende en achttien
de eeuw', Oudheidkundig Jaarboek 1937, 1. 

66 Haslinghuis, De Nederlands Monumenten, de gemeente Utrecht, 47. 
67 Zie noot 11. 
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duinsteen te bestellen voor het nieuwe werk bij de Weerdpoort68. In juni 1547 
ging hij naar Brussel om met de stadhouder-generaal én meester Donaes nog
maals te spreken over het bolwerk bij de Weerd, over de mezekauwen en hoe 
men het werk volbrengen zou69. 
Van Willem van Noort is niet bekend dat hij studiereizen heeft gemaakt naar 
Italië of Frankrijk. Er zijn van hem ook geen andere Renaissance-bouwwerken 
bekend, waar hij een symmetrische plattegrond heeft ontworpen of uitgevoerd; 
Renaissance-vormen heeft hij echter wel verwerkt70. In die jaren zijn er in de 
Noordelijke Nederlanden nog weinig ordeboeken in omloop; ook moet de in
vloed van die ordeboeken niet worden overschat7 '. Zelfs als hij zo een orde
boek heeft kunnen raadplegen, dan is daarmee bovendien nog slechts een ge
deelte van de verbouwing verklaard. In 1539 verschenen te Antwerpen de In
ventie der Colommen en de Generale Regien der Architecturen naar Serlio en 
Vitruvius, beide samengesteld door Pieter Coecke van Aelst. Aan deze boeken 
zou Willem van Noort eventueel de fraaie orden en enige ornamenten van de 
gevel van Hasenberch hebben kunnen ontlenen. Onopgehelderd blijft dan de 
vraag van welke auteur hij de plattegrond heeft kunnen overnemen met de 
daarin neergelegde principes van evenwicht en practische bruikbaarheid: im
mers, in die beide boeken waren geen plattegronden opgenomen. 
De teksten in het Raadsdagelijksboek en de rekeningen van de Tweede Kame
raar wijzen niet in de richting dat de ontwerpen van Willem van Noort waren: 
hij gaf de hoogte van de kosten van uitvoering op, waarna hij de opdracht 
kreeg. Meischke meent dat stadsmetselaars voor gebouwen met architectuur 
zoals stadhuizen, zeker hulp van buiten nodig hebben gehad. De stadsmetse
laars waren aannemers uit de stad, die werden betrokken bij het werk aan de 
kerk en aan de stadsmuren. Het waren gewillige uitvoerders van de denkbeel
den van het stadsbestuur. Vernieuwende architectuur kan men van hen niet ver
wachten, wel degelijk werk in de bestaande bouwtraditie72. 
Overigens werd er in die jaren meer dan eens getwist over de vraag of alleen 
mensen, die aangesloten waren bij een bepaald gilde, ontwerpen mochten ma
ken. Willem van Noort was zelfs partij in een proces, waarvoor de getuigen in 
Antwerpen werden gehoord73. Daarbij noemde men ook de namen van twee 
beroemde schrijvers over klassieke architectuur, Vitruvius en Alberti. Of de ge
tuigen zelf met de inhoud van hun geschriften bekend waren, is echter de vraag. 
Misschien was er wel, gezien het kennelijk belang van de vraag wie gerechtigd 
waren ontwerpen te maken, nadien meer reden om als een ontwerp, zoals het 
onderhavige te Utrecht, door iemand buiten het gilde was gemaakt, daar niet 
extra de aandacht op te vestigen. 

GAU, Stad, I, nr. 634, fol. 28r en 28v, 19 mei 1546. 
Idem, fol. 37r en 37v, 20 juli 1547. 
Zie noot 51. 
J. Offerhaus, 'Pierre Coecke et l'introduction des traités d'architecture aux Pays Bas', Les trai
tés d'architecture de la Renaissance, Actes du colloque tenu à Tours du 1 au 11 juillet 1981, 
André Chastel en Jean Guillaume eds., Collection De Architectura (Parijs, 1988) 451. 
R. Meischke, 'Het steenhouwersvak', De gotische bouwtraditie (Amersfoort, 1988) 57 en 68. 
Fr. D. O. Obreen, 'Getuigenverhoor te Antwerpen. Over het maken van ontwerpen van gebou
wen in de 16de eeuw door schilders, goudsmeden, timmerlieden en metselaars', Archief voor 
Nederlandsche Kunstgeschiedenis, IV (Rotterdam, 1881-1882) 227. 
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Renaissance-bouwkunst in de Nederlanden rond 1546 

Op het tijdstip dat het ontwerp voor het stadhuis tot stand kwam, waren er nog 
maar weinig Renaissancebouwwerken in de Noordelijke Nederlanden gereali
seerd, en dan nog in hoofdzaak voor hoge adellijke opdrachtgevers te Breda, 
Buren en I Jsselstein, en voor de Van Rossums. In die drie steden waren de Itali
anen Thomas Vincidor en Alexander Pasqualini werkzaam geweest; de namen 
van degenen die voor de Van Rossums bouwden, zijn niet bekend. In de Zuide
lijke Nederlanden was er vanaf 1530 in Mechelen en Luik, zowel bij bouwwer
ken bestemd voor de hoogste kringen als ook bij die voor de belangrijkste gil
den, Renaissance-invloed te zien. Zowel in de Zuidelijke als de Noordelijke Ne
derlanden was er echter veeleer sprake van een toepassing van de Renaissance 
in onderdelen en ornamenten, dan van de integrale verwerking van de nieuwe 
vormen en maatverhoudingen in plattegrond én gevels. 
In de eerste decennia van de 16de eeuw waren bij Blijde Inkomsten (d.w.z. 
feestelijke intochten van een nieuwe vorst) al tal van triomfpoorten en bouw
sels in de steden te zien, waarop de klassieke oudheid werd nagebootst door 
middel van Renaissance-architectuur, versierd met goden en personificaties 
van steden en deugden. De stad Utrecht speelde daarbij vanaf 1540 een toon
aangevende rol, en deed in het ten toon spreiden van mythologie en allegorie 
weinig onder voor Antwerpen en zelfs Rome74. Utrecht was een stad die 
bestuurlijk en militair een belangrijke positie innam en die bovendien via de 
geestelijkheid nauwe contacten met Rome onderhield. Wat die belangrijke po
sitie betreft kan worden gewezen op het in januari 1545 te Utrecht gehouden 
Generale Kapittel van het Gulden Vlies, waarbij behalve de keizer ook vele rid
ders een kleine week in Utrecht verbleven75. 

Bij de Blijde Inkomst van Karel V in 1540 was gebleken dat men er al zeer goed 
bekend was met de Renaissance-vormen, als men nagaat hoeveel versieringen 
met triomfpoorten, latijnse teksten en goden toen in de stad waren aange
bracht. In Utrecht was de tijd dus rijp om in deze nieuwe stijl te bouwen. 
Lang vóór de verbouwing van het Utrechtse stadhuis in 1546 waren er in de 
Noordelijke Nederlanden Renaissancemotieven verwerkt in gebrandschilderde 
ramen, grafmonumenten en kerkmeubilair, als ook in boekillustraties, prenten 
en schilderijen. Op die voorwerpen beeldde men veelvuldig Renaissancebouw
werken af, maar er werd weinig in Renaissancestijl gebouwd. Men ging voort 
in laatgotische stijl te bouwen of te verbouwen76. In Dordrecht, Gouda, 's-
Gravenhage, Haarlem en Middelburg is slechts een klein aantal burgerlijke 
bouwwerken geheel in die stijl opgetrokken. Zelfs lang na 1550 paste men daar 
in het algemeen Renaissance-ornamenten toe aan gotische gebouwen, terwijl 
van Renaissancegevels en symmetrische plattegronden met een indeling en in
genieuze bestanddelen, zoals die voor het Utrechtse stadhuis ontworpen waren, 
geen sprake was77. 

74 D. P. Snoep, Praal en Propaganda. Triumfalia in de Noordelijke Nederlanden in de 16de en 
17de eeuw (Utrecht, 1975) 15 en 17. 

7i Schatten van het Gulden Vlies, Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Paleis voor 
Schone Kunsten (Brussel, 1987) 43. 

76 Vermeulen, Handboek, II, l l öe .v . 
77 Zij kwamen pas vanaf het einde van de 16de eeuw voor: het stadhuis van Vlissingen (1594), de 

Amsterdamse beurs (1608) en het stadhuis van Delft (1609). 
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Was meester Donaes de adviseur bij de ontworpen plattegronden? 

Deze militaire architect was gevormd in de school van Sanmichele; hij stond 
in de Nederlanden bekend als meester Donaes en was werkzaam voor Karel V. 
Meester Donaes werd in de Utrechtse archieven voor het eerst genoemd in een 
stuk betreffende de betaling van wijn, die in juli van het jaar 1545 aan een groot 
aantal ridders van het Gulden Vlies was geschonken78 (dat was overigens al de 
tweede bijeenkomst van het Gulden Vlies die in dat jaar te Utrecht plaats 
vond); hij werd daarin aangeduid als 'mr. Donatiaen architeck'. In februari 
1546 werd meester Donaes in het Raadsdagelijksboek genoemd 'werckmeyster 
van de keyserlycke majesteit'; de stad zou zijn advies opvolgen bij het funderen 
van het in de zomer van 1546 te maken nieuwe bolwerk Morgenster in de burg
wal bij de Weerdpoort79. Zoals wij gezien hebben, reisden Willem van Noort 
en meester Donaes (toen aangeduid als 'architeckt vande keyserlycke ma
jesteit') op 30 maart 1546 samen van Binche naar de grens tot aan Landrecies, 
Kamerijk en Valenciennes; direct daarna bestelde Van Noort de zes blauwe 'py-
lers' voor de gevel van Hasenberch in Bergen, en arduinsteen voor het nieuwe 
werk bij de Weerdpoort in Namen. In juli 1546 onthaalde de stad Utrecht 
'meyster Dionaes ordonneermeyster en architeckt' op wijn80. In augustus van 
dat jaar noemde men zijn naam in een betalingsoverzicht van 'geschenck en 
gratuyteyt uyt saecke van skeysers compste en triumphe vande feesten vande 
gulden vliese binnen Uytrecht'; hij ontving als 'meyster Donaes architeckt-
meyster by maniere van recompense ofte gratuyteyt' zevenvijftig pond8 ' . In ju
ni 1547 staat meester Donaes zonder nadere aanduiding vermeld in een beta-
lingspost van reiskosten, die Willem van Noort had gemaakt om naar hem toe 
te reizen in Brussel82. 

Hieruit blijkt enerzijds dat meester Donaes binnen de betrekkelijk korte perio
de van de verbouwing van het stadhuis meerdere bezoeken aan Utrecht bracht, 
anderzijds zou men er misschien uit mogen afleiden dat hij inmiddels voor de 
stad een goede bekende was geworden, die eerst werd aangeduid als 'mr. Dona
tiaen architeck' en tenslotte als 'meester Donaes'. Verrassend is ook het feit dat 
vanaf het moment dat hij in Utrecht verscheen, de verbouwingsplannen voor 
het stadhuis na zoveel jaren uitstel, eindelijk vaste vorm kregen. 
Van meester Donaes zijn de volgende gegevens en werken bekend. De verster
kingen van Antwerpen werden door hem ontworpen (1540-1543); daarbij vond 
er competitie plaats tussen hem en Alexander Pasqualini (de architect van de 
toren van IJsselstein), maar meester Donaes kreeg de opdracht83 . Hij bouwde 
er twee poorten, Berghem en Borgerhout geheten; daar vervaardigde de 
stadsmetselaar Peter Fransz. de 'patroenen' en leidde de uitvoering84. Ook de 
verdedigingswerken van Gent werden vanaf 1540 uitgevoerd naar door meester 

'8 GAU, Stad, I, nr. 634, fol. 38r en 38v, 22 en 23 juli 1545. 
79 Zie noot 11; merkwaardig genoeg wordt meester Donaes hier genoemd 'werckmeyster vande 

keyserlycke majesteyt', vgl. Meischke, 'Het architectonisch ontwerp', kol. 206. 
80 GAU, Stad, I, nr. 634, fol. 45v, 1546/1547. 
81 Idem, fol. 19v, 1545/1546. 
82 Zie noot 69. 
83 Herman Hardenberg, 'Pasqualini, Architecte Bolonais aux Pays Bas (1530-1548)', Studi in 

onore di Riccardo Filanghieri (Napels, z.j.) II, 394. 
84 Vermeulen, Handboek, II, 186, noot 2. 
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Donaes gegeven richtlijnen85. Wellicht zijn de versterkingen van Mariembourg 
(provincie Namen) evenals de aanleg van Hesdinfert en kasteel Charlemont 
(beide nu in Noord-Frankrijk gelegen) en de reconstructie van de verdedigings
werken van Luxemburg ook door hem ontworpen86. 
Het ontwerp van de versterking van Middelburg is eveneens van zijn hand; ook 
daar wedijverde hij met Alexander Pasqualini en kreeg hij, Donaes, de op
dracht; Michiel Daemsz. vervaardigde daar de 'patronen' voor de fortifica
tie87. In 1548 stelde meester Donaes er een onderzoek in naar een spui88 en hij 
ontwierp er een platform tussen twee poorten89. Bij Vlissingen is het fort Ram
mekens naar zijn ontwerp gebouwd (1547)90. Hij is ook werkzaam geweest aan 
kastelen in Friesland en Overijssel9 '. Voor de kapel van de keizer in het paleis 
op de Koudenberg te Brussel gaf meester Donaes advies inzake de ontworpen 
balustraden92. 

Conclusie 

Meester Donaes bezat de achtergrond en de kennis om de stad Utrecht en Wil
lem van Noort van advies te dienen bij de verbouwing van de huizen Hasen-
berch en Lichtenberch tot een stadhuis. Betoogd is hoe een aantal ideeën, af
komstig uit de Italiaanse Renaissance, in de schetsen en plattegronden werden 
neergelegd, waardoor de ruimtelijke indeling geheel afweek van gewoonten, 
die voorheen golden bij burgerlijke bouwwerken in de Noordelijke Nederlan
den. Het stadhuis zou de allure krijgen van een vorstelijk verblijf met een cen
trale binnenplaars, fraaie trappen en een evenwichtige indeling. De realiteit 
eiste een compromis, daar niet alle terreinen konden worden verworven, die 
voor de ideale plattegrond nodig waren. Zo goed en zo kwaad als dat ging, be
hield men de symmetrische indeling, al was het maar in de vorm en afmetingen 
van de vertrekken, en de plaats waar de trappen en de doorgangen zich bevon
den. Met het oog op het klimaat tekende men heel practisch vele stookplaatsen 
in, en een deel van het meubilair werd ook al aangegeven. 
De verbouwing van de gevel van Hasenberch werd niet achterwege gelaten, on
danks de daaraan verbonden hoge kosten en grote moeite. 
Hij werd uitgevoerd in een zuivere Renaissance stijl, die tot dan toe onbekend 
was bij burgerlijke bouwwerken in de Noordelijke Nederlanden. De pi
lasterstelling was in deze contreien niet eerder zo overtuigend uitgevoerd, de 
combinatie met de klassieke taferelen op de friezen, en de grotesken op de pi
lasterschachten, de frontons met hoofden boven de vensters, de bollen en obe-

85 H. Belotti, Storia di Bergamo e dei Bergamaschi, III (Bergamo, 1959) 540. 
86 M. H. Wauwermans, 'Les architectes militaires flamands au XVIe siècle', Bulletin de l'Acadé

mie d'Archéologie de Belgique, II, (3e série des annales) (Antwerpen, 1875) 257 
87 Zie noot 84. 
88 H. M. Kesteloo, 'De Stadsrekeningen van Middelburg III, 1500-1549', Archief, Vroegere en 

latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, VI (Middelburg, 1888) 288. 
89 W. S. Unger, Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd ('s-

Gravenhage, 1923-1931) I, 472. 
90 C. H.van den Heuvel, 'De verspreiding van de Italiaanse vestingbouwkunde in de Nederlanden 

in de tweede helft van de zestiende eeuw', in: Vesting, vier eeuwen vestingbouw in Nederland 
('s-Gravenhage, 1982) 11. 

91 S.W. A. Drossaers, Het archief van de Nassause Domeinraad, II, 5, Regestenlijst van brieven 
II ('s-Gravenhage, 1955), nr. 1420, 111. 

92 Meischke en Van Tyghem, 'Huizen en hoven', 152. 
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lisken op het dak, illustreerden de nieuwe bouwtrant zeer duidelijk; Utrecht 
was verrijkt met een stadhuis dat lange tijd in de Noordelijke Nederlanden zijns 
gelijke niet had. Het had veel tijd gevergd om de in 1528 geuite wens van Karel 
V uit te voeren, pas ten tijde van de komst van meester Donaes naar Utrecht, 
kwam er voortgang in de plannen. 
Het lijkt mij dat er genoeg aanwijzingen zijn om te stellen dat meester Donaes 
de verbouwing van het stadhuis kan hebben beïnvloed. Bij deze visie is dan ook 
de vraag van belang of de tekeningen geheel of gedeeltelijk door meester Do
naes gemaakt kunnen zijn, gezien de bijzondere kenmerken van de schetsen en 
plattegronden aan beide zijden van het blad papier. 
De onvoltooide, schetsmatige kleine tekeningen én de tweede plattegrond ma
ken een meer klassieke indruk dan de eerste plattegrond. De spellingwijze van 
de bestemmingen en de opsomming van de benodigde materialen en arbeid dui
den er niet op dat zij door een buitenlander zijn geschreven93. Hoe groot het 
aandeel van meester Donaes in deze unieke tekeningen is geweest, is nog niet 
vast te stellen. Wel staat vast dat de samenwerking tussen metselrie-meester 
Willem van Noort en architect-meester Donaes destijds Utrecht niet alleen tot 
een sterkere stad heeft gemaakt, maar ook tot de verbouwing van het stadhuis 
heeft geleid, die uit architectuurhistorisch oogpunt van groot belang is. 

Vriendelijke mededeling van de heer H. L. Ph. Leeuwenberg: hoewel de spelling van de bestem
ming van de vertrekken op de beide plattegronden verschilt en vragen oproept, is niet aan te 
nemen dat deze aantekeningen door meester Donaes werden gemaakt. 
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