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Inleiding 

Uit het hiervoor gaande artikel van A. Ross wordt duidelijk dat Willem van 
Noort als stadsarchitect zeer nauw betrokken is geweest bij de bouw van het 
nieuwe stadhuis. De vroeg-renaissance gevel was versierd met gebeeldhouwde 
decoraties. Of Van Noort zelf het ontwerp voor de gevel heeft gemaakt of zich 
door werk van anderen liet inspireren of anderen daarvoor heeft aangetrokken 
is niet duidelijk te bewijzen. In de discussie rond het auteurschap van kunste
naars in de 16e eeuw zijn nog veel vragen onbeantwoord. 
In dit artikel wordt het ontstaan van de gevel bekeken vanuit de ontworpen de
coraties. Vanuit die invalshoek lijkt het mogelijk dat de in Utrecht werkzame 
beeldhouwer Colijn de Nole een belangrijke rol speelde. 

De groteske 

De gevel van het Utrechtse stadhuis werd in 1546 opgesierd met decoratief 
beeldhouwwerk. Een belangrijk onderdeel van deze decoratie werd gevormd 
door het zogenaamde groteskenornament. Dit ornament is opgebouwd uit al
lerlei fantastische figuren, zoals menselijke en dierlijke wezens, planten en 
voorwerpen, die op irreële wijze met elkaar verbonden zijn. Bij de gevel van 
het stadhuis was deze groteskendecoratie aangebracht op de pilasters van de 
eerste en tweede verdieping van het huis Hasenberch en aan de ingangspoort 
van het huis Lichtenberch (zie afb. 8 bij het artikel van Alice Ross in dit jaar
boek). 
Deze vorm van decoratie - de groteske - was nieuw in de eerste helft van de 
16e eeuw. In oorsprong ging zij terug op de wandversieringen in de Romeinse 
villa's uit de keizertijd. De vertrekken waarin deze versieringen zich bevonden, 
waren in de loop der eeuwen ondergronds komen te liggen en werden pas in 
de renaissance herontdekt. De wandversieringen werden 'grotteschi' genoemd 
naar deze, als grotten bekend staande, onderaardse vertrekken. Het ornament 
werd voor de renaissance-kunstenaar optimaal bruikbaar toen er structuur in 
werd aangebracht: de verschillende elementen van de decoratie werden syste
matisch rondom een verticale as geplaatst1. Dit was het zogenaamde kandela
berornament (afb. la). Prenten zorgden vervolgens voor verspreiding door 
Europa. Het ornament werd met name toegepast in de decoratie van 

1 De Italiaanse kunstenaar die de grotesken transformeerde tot een geheel nieuw decoratie
systeem was Rafael. Hij gebruikte de decoratie in een aantal vertrekken van het Vaticaan in de 
jaren 1511-1519. 
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la. Kandelaberornament door Agostino Vene-
ziano, ca. 1520. Gravure. Uit: R. Berliner, Or
namentale Vorlageblätter (Leipzig 1925), I, 
plaat 36. 

lb. Band- en rolwerk door Antonio Fantuzzi, 
ca. 1545. Gravure. Uit: Berliner, Vorlageblät
ter, I, 117. 

renaissance-architectuur op schilderijen2. Een geheel nieuwe fase ging de toe
passing van de groteske in rond 1530 met de werkzaamheden van Italiaanse en 
Franse kunstenaars te Fontainebleau. Deze kunstenaars, waaronder Rosso Fi-
orentino, voegden een geheel nieuw element toe aan de groteske: banden en 
schilden met sterk omkrullende randen. De groteskenmotieven werden enigs
zins in deze banden opgesloten (afb. lb). Deze toevoeging kreeg de naam band
en rolwerk. Opnieuw zorgden prenten voor de verspreiding van deze motieven. 
Veel van de Franse ornamentprenten kwamen aan het begin van de veertiger 
jaren in omloop. In deze periode werd ook in de Nederlanden een bijdrage gele
verd aan de ontwikkeling van de groteske. Kenmerkend voor de Nederlandse 
groteske is de overheersende rol van het band- en rolwerk: de figuren lijken nu 
geheel in het bandwerk opgesloten te raken (afb. 2a). 

De Nederlandse groteske 

Omstreeks 1540 waren drie kunstenaars in de Nederlanden werkzaam die zich 
o.a. bezig hielden met het groteskenornament. Zij worden in het algemeen ver
antwoordelijk gesteld voor de ontwikkeling van de Nederlandse groteske: Cor-

2 Een goed voorbeeld is het werk van Jan Gossaert (1478-1532). Vele van zijn schilderijen verto
nen geschilderde grotesken ter decoratie van de renaissancistische bouwwerken op deze schilde
rijen. W. Th. Kloek, W. Halsema-Kubes en R. J. Baarsen. Catalogus Kunst voor de Beel
denstorm. Noordnederlandse kunst 1525-1580. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling 
in het Rijksmuseum te Amsterdam. ('s-Gravenhage, 1986) 121. 
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2a. Band- en rolwerk door 
Cornells Bos, 1546. Gra
vure. Uit: Berliner, Vorla
geblätter, I, 152. 

nelis Floris, Cornelis Bos en Colijn de Nole3. Aan Cornelis Bos wordt de eer 
toegekend de initiator te zijn van deze decoratievorm en de inspirator te zijn 
geweest voor Floris en De Nole4. Het is echter de vraag of Bos van deze drie 

3 Cornelis Floris was van oorsprong beeldhouwer. Hij maakte onder andere ontwerpen voor or
namentprenten. Het meest bekend is hij echter als architect van het Antwerpse stadhuis. Floris 
woonde en werkte vanaf 1539 in deze stad. 
Cornelis Bos was van beroep graveur. Zijn werk bestond voor het belangrijkste deel uit orna
mentprenten. Van 1540-1544 was hij werkzaam in Antwerpen. In 1544 moest hij deze stad ont
vluchten toen de religieuze beweging waartoe hij behoorde in de ban werd gedaan. Van zijn ver
blijfplaats in de jaren 1544-1548 is niets bekend. In 1548 moet hij in Rome zijn geweest, getuige 
een aantal ornamentprenten naar voorbeelden uit de Vaticaanse Loggia's die hij alleen ter plek
ke gemaakt kan hebben, aangezien ze nog niet door anderen gekopieerd waren. Vanaf 1550 ver
blijft hij in Groningen, waar hij in 1556 overlijdt. 
Colijn de Nole was afkomstig uit Kamerijk in de Zuidelijke Nederlanden en vestigde zich in 
1530 in Utrecht. Hij was beeldhouwer van beroep en zijn belangrijkste - en enige met zeker
heid van zijn hand zijnde - werk is de schouw in het raadhuis van Kampen. 
Zie: Sune Schele, Cornelis Bos. A Study of the Origins of the Netherland Grotesque (Stock
holm, 1965). 

4 Een van de belangrijkste standaardwerken op het gebied van de Nederlandse grotesk is Robert 
Hedicke's Cornelis Floris und die Florisdekoration. Studien zur niederländischen und deut
schen Kunst im XVI. Jahrhundert (Berlin, 1913). In dit werk introduceerde Hedicke een theorie 
dat Bos de eerste en meest invloedrijke van de drie genoemde kunstenaars was die zich bezig 
ging houden met groteskendecoratie. Hoewel Hedicke's argumenten in de navolgende jaren 
door archiefgegevens werden achterhaald, wordt tot nu toe in veel literatuur over de grotesken 
niet getwijfeld aan de belangrijkheid van Bos boven die van Floris en De Nole. 
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de eerste is geweest die zich is gaan toeleggen op de rolwerkgroteske. Op grond 
van gedateerd en gesigneerd werk komt Cornelis Floris hiervoor in aanmer
king: zijn eerste voorbeelden van rolwerk dateren van 1541. Indatjaarverluch-
tigde hij voor het Antwerpse Sint Lucasgilde de beginletters van de Liggeren 
(het boek waar de nieuwe gildeleden werden ingeschreven). Deze beginletters 
werden door hem in rolwerkstijl versierd. Met uitzondering van 1542 zou Floris 
de Liggerinitialen tot en met 1546 in rolwerkstijl uitvoeren. 
Het gesigneerde en gedateerde werk van Cornelis Bos van vóór 1546 bestaat -
voor zover nu bekend - uit een serie anatomische prenten en werk naar een 
aantal Nederlandse schilders, maar hierbij is nergens sprake van rolwerk5. 
Daarentegen was Colijn de Nole al in 1543 aan het werk met groteskendecora
ties. In dat jaar vervaardigde hij in zijn werkplaats te Utrecht een schouw voor 
het raadhuis van Kampen. Onderdelen van deze schouw waren versierd met ge
beeldhouwde rolwerkgrotesken. 

De eerste gesigneerde prent van Bos met rolwerk dateert pas van 15466. De 
voortrekkersrol die aan het werk van Bos wordt toegekend, is voor een deel het 
gevolg van het grote aantal ontleningen aan zijn prenten7. De verspreiding van 
zijn werk kende inderdaad een grotere omvang dan die van het werk van Floris 
en De Nole. Ontleningen aan het werk van Bos treft men echter pas aan vanaf 
1548, het jaar waarin de eerste van een reeks publicaties van zijn ornament
prenten in omloop kwam8. Het is dan ook belangrijk te beseffen dat Bos als 
graveur in het voordeel was vergeleken bij Floris en De Nole: Bos kon zijn vin
dingen direct vastleggen in een medium - de prent - dat relatief snel in grote 
aantallen te verspreiden was. Cornelis Floris had dit voordeel in mindere mate, 
aangezien hij ten eerste vele andere werkzaamheden uitvoerde naast het maken 
van ornamentprenten en ten tweede alleen de ontwerpen vervaardigde, die 
door anderen in prent werden gebracht9. 
Colijn de Nole maakte in het geheel geen gebruik van deze mogelijkheid: hij 
legde zijn ontwerpen niet anders dan in zijn beeldhouwwerk vast. Van versprei
ding van zijn ornamentale motieven kon geen sprake zijn dan alleen in de direc
te omgeving van zijn werkplaats of in de omgeving van het werk zelf. Mochten 
enkele van zijn ontwerpen zijn gaan circuleren in andere werkplaatsen, dan kan 
de invloed nooit zo groot geweest zijn als die van de in series gepubliceerde 
prenten van Bos. 
Daarentegen is het wel twijfelachtig of Bos invloed heeft uitgeoefend op het 

5 Bos heeft een aantal gravures gemaakt naar schilderijen van Maarten van Heemskerck en Jan 
van Scorel. Op grond van dit werk word aangenomen dat Bos na zijn vertrek uit Antwerpen 
een aantal jaren in Haarlem heeft doorgebracht. Catalogus Kunst voor de Beeldenstorm, 224, 
239. 

6 Er bestaat een aantal tekeningen met rolwerkgrotesken, die gedateerd zijn uit 1542 en afwisse
lend aan Bos of aan Floris worden toegeschreven. Stilistisch vertonen ze echter bijzonder veel 
verwantschap met de Liggerinitialen van Floris. De datering van de tekeningen is ook meer in 
overeenstemming met het werk van Floris, die in die jaren al in rolwerkstijl werkt, terwijl dit 
van Bos niet bekend is. 

7 Deze ontleningen zijn tot in Zweden terug te vinden. In Uppsala bevindt zich in de kathedraal 
het grafmonument van koningin Margaretha (overleden 1551). De groteskendecoraties op dit 
monument zijn ontleend aan prenten van Bos. 

8 In 1548 verschenen drie series met rolwerkprenten van Bos. De volgende series verschenen in 
de jaren 1550 en 1554. 

9 In 1548 verscheen een serie ontwerpen voor vazen met rolwerkmotieven van Cornelis Floris. 
De volgende series met rolwerkgrotesken verschenen in de jaren 1554, 1556 en 1557. 
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2b. Versierde initiaal door 
Cornells Floris, 1543. Uit: 
S. Schele, Cornells Bos 
(Stockholm, 1965), ill. 7. 
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werk van De Nole. De mogelijkheid van beïnvloeding was in theorie aanwezig 
vanaf 1548 als werk van Bos in grote getale verspreid wordt, maar De Nole 
beeldhouwde al vijfjaar eerder rolwerkgrotesken voor de schouw in Kampen. 
Ook stilistisch lijkt het werk van De Nole buiten dat van Bos en Floris te vallen. 
Het werk van de laatste twee vertoont datgene wat als kenmerkend voor het 
Nederlandse rolwerk wordt beschouwd: de wijze waarop de motieven zijn op
gesloten in het bandwerk en de fantasierijke manier waarop de verschillende 
decoratieve elementen met elkaar verbonden zijn (afb. 2b). De Nole daarente
gen sluit zijn figuren niet geheel op in het bandwerk, maar laat ze er als het ware 
tegenaan leunen (afb. 3). Deze manier van decoreren treft men ook veelvuldig 
aan in Franse ornamentprenten (afb. lb). Het werk van Colijn de Nole lijkt 
meer Frans geïnspireerd. De ornamentprenten met motieven van Fontaine
bleau kwamen aan het begin van de veertiger jaren in omloop, in dezelfde tijd 
dat De Nole begon met zijn werk voor de schouw in Kampen. De Nole zal dus 
onafhankelijk van Bos of Floris tot een meer Franse stijl van rolwerk zijn 
gekomen10. De Nole woonde en werkte vanaf 1530 in Utrecht. Zijn werk te 
Kampen is van zeer hoge kwaliteit. Het feit dat hij deze opdracht ontvangen 

10 Colijn de Nole heeft zijn opleiding ontvangen in de werkplaats van zijn vader Guillaume de No
le in Kamerijk. Zijn Franse oriëntatie is daarom niet verwonderlijk. 
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3. Schouw in het raadhuis 
te Kampen door Colijn de 
Nole, 1545. Foto: Rijks
dienst voor de Monumen
tenzorg, Zeist. 

had, betekende dat men in Kampen aan de eigen ambachtslieden voorbijge
gaan was ten gunste van de Utrechtse beeldhouwer. Deze kennis maakt nieuws
gierig naar de positie van De Nole ten opzichte van de overige Utrechtse beeld
houwers en naar zijn eventuele aandeel in de decoratieve beeldhouwkunst die 
in deze jaren in Utrecht vervaardigd werd. 

Colijn de Nole en de Utrechtse beeldhouwers 

Inzicht in de werkzaamheden van de Utrechtse beeldhouwers in de jaren '40 
van de 16e eeuw wordt verkregen uit de kerk- en stadsrekeningen. Op grond 
van gegevens uit deze bronnen krijgt men hierover in eerste instantie een weinig 
aantrekkelijk beeld. 
De grote opdrachtgever van voorheen - de kerk - gaf de beeldhouwers weinig 
gelegenheid meer tot het uitvoeren van interessante opdrachten. Het meeste 
werk bestond uit het schoonmaken en repareren van al bestaand werk en af en 
toe de vervaardiging van klein beeldhouwwerk '1 . Het is dan ook tekenend voor 
de situatie dat er geregeld conflicten ontstonden tussen de beeldhouwers en am
bachtslieden in verwante beroepen, zoals de steenhouwers en de kisten-
makers12. Blijkbaar zagen de beeldhouwers zich genoodzaakt werk te verrich-
1 ' Voor mijn doctoraalscriptie heb ik uitgebreid onderzoek verricht naar de werkzaamheden van 

de Utrechtse beeldhouwers in de jaren 1530-1555. De geraadpleegde archieven waren die van 
de kerken en het stadsbestuur. E. C. van Santen, Decoratieve beeldhouwkunst in Utrecht, 
1530-1555 (Doctoraalscriptie; Utrecht, 1986). 

12 In deze jaren ontstonden er verscheidene conflicten tussen de beeldhouwers die behoorden tot 
het zadelaarsgilde en de steenhouwers die behoorden tot het steenbikkersgilde. Eén van deze 
conflicten speelde zich af rond Colijn de Nole. De steenhouwers meenden dat hij tot hun gilde 
behoorde toe te treden, aangezien hij beelden in steen vervaardigde. De uitspraak van de raad 
in deze zaak was dat Colijn de Nole bij het zadelaarsgilde kon blijven. Een volgend conflict ont
stond tussen de beeldhouwers en de kistemakers, deze laatsten behoorden tot het gilde der bijl-
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ten dat eigenlijk was voorbehouden aan deze andere ambachtslieden. 
Kreeg de beeldbouwer in het algemeen nog maar weinig opdrachten van de 
kerk, de welgestelde burger daarentegen gaf hem meer kansen tot het uitvoeren 
van interessant werk. Dit blijkt niet uit archief gegevens, aangezien die er weinig 
zijn van particulieren, maar uit het grote aantal bewaard gebleven fragmenten 
van schoorsteenmantels en dergelijke, versierd met decoratief beeldhouw
werk13. 
Een andere mogelijke opdrachtgever was het stadsbestuur. Eén van de grote 
gebeurtenissen in Utrecht was de intocht van keizer Karel V in 1540 en negen 
jaar later van diens toekomstige opvolger Philips II. Deze intochten bezorgden 
allerlei ambachtslieden en kunstenaars veel werk ten behoeve van de 
stadsversiering14. In artistiek opzicht waren deze intochten bijzonder belang
rijk, omdat de opluistering van de stad gebeurde in de nieuwe vormentaal van 
de renaissance. De tijdelijkheid van de bouwsels maakte het waarschijnlijk ex
tra aantrekkelijk om met deze nieuwe vormen te experimenteren. 
Verder vond in deze jaren de verbouwing plaats van de huizen Hasenberch en 
Lichtenberch tot een nieuw stadhuis. Als de beeldhouwer te weinig opdrachten 
van particulieren had of die van het stadsbestuur niet aantrekkelijk vond, dan 
was hij vrij werk in een andere stad te zoek en aan te nemen. Binnen dit ge
schetste beeld lijkt De Nole geheel te passen. Op grond van de geraadpleegde 
archieven blijkt hij samen met een viertal andere beeldhouwers in vergelijking 
met anderen veel werk verricht te hebben voor kerkelijke opdrachtgevers on
danks teruglopende opdrachten van die kant15. Tevens werkte hij mee aan de 
versiering van de stad ter gelegenheid van de intocht van Philips II16. Daarnaast 
heeft hij nog in enkele andere plaatsen gewerkt, zoals in Kampen en Beesd17. 
Uit deze gegevens blijkt weliswaar niet dat De Nole te Utrecht meer erkenning 
ontving dan andere beeldhouwers, maar sinds de vorige eeuw wordt hij wel ge
rekend tot een van de belangrijkere kunstenaars uit het midden van de 16e 
eeuw18. Deze erkenning heeft hij te danken aan de hoge kwaliteit van zijn werk 
in Kampen en aan de positie die hem toebedeeld is als een van de initiators van 

houwers. De kistemakers vervaardigden kerkmeubilair en dergelijke en versierden dit met klein 
houtsnijwerk. De beeldsnijders beoordeelden dit als oneigenlijke concurrentie. Zij eisten een 
verbod op dit soort werk. De raad zag echter geen reden dit de kistemakers te verbieden, aange
zien de versiering als vanoudsher een onderdeel vormde van het kistemakerswerk. S. Muller, 
Schilders-vereenigingen te Utrecht (Utrecht, 1880) 8-10. 

13 Zie hiervoor bijvoorbeeld Catalogus van het historisch Museum der stad Utrecht, (Utrecht, 
1928) nrs. 346, 347, 356-358, 397 en 646-654. 

14 Voor een uitgebreide beschrijving van deze intochten zie L. G. Valerius, 'Een schoon truimphe 
gedaen binnen Utrecht tot een blijde wellecome des K.M. den xiiij Augusti, anno 1540', Tijd
schrift voor Geschiedenis, Oudheden en Statistiek van Utrecht, V, (1839) 291-305, 345-360; A. 
M. G. van Asch van Wijck, 'Plegtige Intrede van Philips II ' , Idem, 2-33; D. P. Snoep, Praal 
en Propaganda. Triumfalia in de Noordelijke Nederlanden in de 16de en 17de eeuw (Utrecht, 
1975) 15-21. 

15 Tot de vier beeldhouwers die het meest vermeld worden in de archieven behoorden Frans 
Jansz., Cornelis de beeltsnijder, Rijck Hendricksz. en Peter de beeltsnijder. Van Santen, Deco
ratieve beeldhouwkunst, 30. 

16 GAU, Rekeningen van de eerste kameraar, Stadsarchief I, nr. 559, fol. 66v. 
17 In Beesd heeft De Nole een sacramentshuis vervaardigd voor het klooster Mariënweerd. H. F. 

P. de Beaufort, Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel II: de provincie Gelderland, Ie 
stuk: Het Kwartier van Nijmegen ('s-Gravenhage, 1968) 27. 

18 Deze roem kreeg De Nole met name aan het eind van de 19de eeuw toebedeeld door Galland. 
G. Galland, Geschichte der holländischen Baukunst undBildnerei im Zeitalter der Renaissance 
(Frankfurt/Main, 1890)91. 
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4. Utrecht, fragmenten van de geveldecoratie van het stadhuis, ca. 1546. Foto: Topografische At
las Utrecht, cat. nr. Na. 2.50. 

de Nederlandse groteske19. Uit het feit dat aan De Noie de eervolle opdracht 
te Kampen was verleend kan geconcludeerd worden dat erkenning van zijn vak
manschap hem al in zijn eigen tijd ten deel was gevallen. 
Een dergelijke conclusie zou meer relief krijgen wanneer zou blijken dat De 
Nole in Utrecht in de vorm van belangrijke opdrachten enige erkenning had 
ontvangen. Hoewel tot nu toe niets gebleken is van dergelijke opdrachten, 
heeft men zijn naam wel meerdere malen in verband willen brengen met de ge
veldecoraties van het Utrechtse stadhuis20. 

De geveldecoratie van het Utrechts stadhuis 

Van deze decoratie is slechts een aantal fragmenten bewaard gebleven (afb. 4). 
Van de ingangspartij bestaande uit vijf bogen met pilasters in de dorische orde 
zijn bewaard gebleven: twee zwikvullingen in de vorm van een leeuwekop en 
een schild met zwaard. Van het fries boven de ingangspartij zijn twee metopen 
bewaard voorstellende een osseschedel en een rozet. De eerste verdieping toon
de zes met grotesken versierde pilasters in de composiete orde. Boven de 
vensters waren in de tympaanvelden koppen geplaatst. Van deze verdieping is 
alleen een gedeelte van een kapiteel van één van de pilasters overgebleven. 
Fragmenten zijn er wel van het fries van de eerste verdieping. Het eerste frag
ment toont een liggende vrouw met bloemen in haar hand; onder haar arm 

19 Hedicke meende weliswaar dat Bos zich als eerste toelegde op het rolwerk, maar door hem 
geïnspireerd zouden daarna Floris in Antwerpen en De Nole in Utrecht het rolwerk introduce
ren. Hedicke, Corneas Floris, 296-300. 

20 Galland, Geschichte der holländischen Baukunst, 91; Schele, Corneas Bos, 67-71. 
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5a-c. Details gevelfragmenten, ca. 1546. Foto's: E. C. van Santen. 

houdt zij een vaas waar water uitstroomt. Achter haar staat een faun die een 
draperie boven haar hoofd vasthoudt. Aan de andere zijde van de faun is nog 
een gedeelte van een vruchtenkorf zichtbaar. Het geheel is versierd met blader-
takken (afb. 5a). Het tweede fragment vormt samen met het derde één geheel: 
twee dansende mannen in geplooide gewaden met tussen hen in een bazuinbla-
zende faun. De beide fragmenten worden begrensd door vruchtenkorven. 
Van de pilasters van de tweede verdieping zijn drie fragmenten bewaard geble
ven. Een herme in combinatie met een vruchtenkorf en twee fragmenten voor
stellende een leeuwekop omhangen door een guirlande (afb. 5b). 
Van het fries van de tweede verdieping bestaan nog drie fragmenten. Een staan
de vrouw met hoofdtooi en geplooid gewaad houdt in haar hand een bladertak. 
Naast haar staat een faun met een palmblad in de hand. Tussen hen in bevindt 

6. Ingangspoort van Lich-
tenberch, ca. 1546. Foto: 
E. C. van Santen. 

66 



7. Pilaster ingangspartij, detail. Foto: Topografische Atlas Utrecht, 
cat. nr. Na. 2.25 (B). 

zich een wijnvat. Het tweede en derde fragment hebben 
hetzelfde motief: een faun die een guirlande vasthoudt met 
ter weerszijden een adelaar (afb. 5c). 
Dan is er nog een fragment waarvan de plaatsing onbekend 
is. Het bestaat uit een verticaal element met verdiept vlak 
waarin aan een festoen achtereenvolgens hangen: een leeu-
wekop, een schild met speren, een gehurkte sater, een 
hoofd met draperie, een vruchtenkorf, twee saters ter 
weerszijden van een gekroond hoofd en tenslotte een sater 
als herme voorgesteld met een draperie om de schouder. Bij 
deze fragmenten is sprake van groteskendecoratie. Dit is 
niet het geval bij de bewaard gebleven fragmenten van de 
ingangspoort van Lichtenberch (afb. 6). Deze tonen twee 
pilasters versierd met rolwerkgrotesken (afb. 7). De versie
ring bestaat uit een vruchtenkorf geplaatst tegen een ach
tergrond van omkrullende banden, vervolgens een herme 
tegen eenzelfde achtergrond, een draperie, een leeuwekop, 
twee vogelachtige wezens gezeten op een vruchtenkorf en 
tenslotte een gedeeltelijk afgebeelde draperie21. Aan weers
zijden van de boog van de poort bevinden zich twee geniën 
in de zwikken. De rechter figuur houdt haar rechterhand 
op de borst en in haar linkerhand draagt zij een bloeiende 
tak. De linker is spiegelbeeldig weergegeven. De boog zelf 
is aan de binnenzijde versierd met cartouches. Aan de bui
tenzijde zijn drie parellij sten aangebracht met in het mid
den een kraagsteen. 

De iconografie van de decoratie vraagt om een nadere uitleg. Grotesken zijn 
in eerste instantie zuiver decoratief bedoeld. Dit kan echter niet gezegd worden 
van de fragmenten van de friezen. De afgebeelde mannen, vrouwen, saters en 
wijnvaten roepen associaties op met de bacchantenoptochten uit de Romeinse 
kunst. Een dergelijk onderwerp treft men in deze tijd wel aan op schilderijen 
en prenten, maar voor zover bekend is een dergelijk onderwerp nergens anders 
in de Nederlanden gebruikt ter decoratie van een (stadhuis)gevel22. 
De decoraties lijken geen enkel verband te hebben met de functies van een stad
huis. Een mogelijke verklaring voor het afbeelden van dergelijke voorstellingen 
zou kunnen zijn dat zij zijn uitgekozen vanwege de associatie met de klassieke 
oudheid. Het is deze verwijzing naar de antieken die bij de intocht van Karel 
V gebruikt werd als verbeelding van de macht en de grootsheid van de vorst. 
Een vorst die zijn regering in het verlengde stelde van die van de Romeinse kei-

De abrupte wijze waarop het verticale ornament eindigt, namelijk midden in het motief van de 
vruchtkorf en draperie doet vermoeden dat het fragment in oorsprong langer is geweest. 
Wel vindt men een bacchantenoptocht tien jaar later (1556) op de preekstoel van de Sint Jan 
te 's-Hertogenbosch. Dit is een echte bacchantenoptocht met Bacchus zelf in een triomfwagen 
aan het hoofd van de stoet. Ook Bos heeft een gravure gemaakt met een bacchantenoptocht, 
naar een werk van Heemskerck. Beide voorstellingen zijn traditioneel voor dit ontwerp en heb
ben geen overeenkomsten met het fries in Utrecht. Catalogus Kunst voor de Beeldenstorm, nr. 
106. 
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zers. Bij de intocht van Karel V in 1540 was de gevel van Lichtenberch geschil
derd 'op d'antycks'. Op de Neude was een zuil geplaatst die volgens de be
schrijvingen versierd was met 'den danse van alrehande personen' op een wijze 
die sterk doet denken aan de Traianuszuil te Rome23. Zo kan ook de geveldeco
ratie van het stadhuis - inclusief de grotesken die hun oorsprong vinden in de 
Romeinse kunst - bedoeld zijn ter meerdere eer en glorie van de keizerlijke 
majesteit24. 

De Nole's mogelijke rol bij de decoratie van de stadhuisgevel 

De decoratie van de gevel wordt meestal aan Willem van Noort toegeschreven. 
Dit gebeurt op grond van archiefstukken (zie artikel Ross) waarin aan hem de 
opdracht wordt verleend de gevel van Hasenberch af te breken en weer op één 
lijn met die van Lichtenberch op te trekken. Hieruit blijkt vooral een praktische 
bemoeienis met het werk. In hoeverre hij daarbij tevens de ontwerper van het 
stadhuis inclusief de gedecoreerde gevel is geweest, wordt in deze opdrachten 
niet duidelijk aangegeven. 
Aan het begin van de 16e eeuw werd nog zelden specifiek vermeld wie de eigen
lijke ontwerper van een gebouw was. Betrekkelijk weinig zal men in die tijd in 
archiefstukken posten aantreffen omtrent de levering van een ontwerp voor 
een gebouw. Willem van Noort trad in zijn functie van stadsarchitect op als 
aannemer van het gehele werk. In de stukken wordt omschreven dat hij 'sekere 
concepte.. . geconcipieert (heeft) omme. . . te weten die sommatie wattet 
costen soude.. . '25 . Deze omschrijving zal duiden op een bestek: een omschrij
ving van de werkzaamheden en de daarover benodigde materialen tesamen met 
een berekening van de totale kosten. Een bestek kan gepaard gaan met tekenin
gen en dat kan hier ook het geval geweest zijn. Maar deze tekeningen zijn be
doeld ter verduidelijking van de berekening en zijn niet hetzelfde als een ont
werp. Zo er al een ontwerp geleverd is, dan was dit bij de prijs van het gehele 
project inbegrepen en werd niet afzonderlijk vermeld. 
In de gehele administratie van het werk zijn geen bijzonderheden over de gevel 
te vinden. Pas na voltooiing van het werk wordt de gevel met decoraties ver
meld in verband met het opschilderen26. 
Daar de officiële stukken geen uitsluitsel geven over de ontwerper noch over 
de uitvoerder(s) van de geveldecoratie, zijn er de volgende mogelijkheden: Wil
lem van Noort heeft de decoratie zelf ontworpen, al dan niet naar voorbeeld 
van ornamentprenten, of hij heeft het ontwerp uitbesteed aan een derde. Ozin-
ga ging er in zijn artikel uit 1962 vanuit dat Van Noort de decoratie ontleend 
zou hebben aan prenten van Cornelis Bos27. Hij doet dit op grond van de over
eenkomst in de gebruikte motieven: de leeuwekoppen, schilden, draperieën en 

23 Valerius, 'Een schoon triumphe', 300. 
24 De vorige geveldecoratie van het stadhuis dateerde van 1520 en was dus nog vrij recent. De deco

ratie van deze gevel zou echter een verheerlijking van de onafhankelijke stad getoond hebben 
en daarmee een doorn in het oog geweest zijn van Karel V. Dit kan mede een rol hebben gespeeld 
in de opdracht tot afbraak van de oude gevel en vervanging door een geheel nieuwe. 

25 GAU, Raadsdagelijksboek, Stad, I, nr. 13, fol. 46. 
26 GAU, Rekeningen van de Tweede kameraar, Stad, I, nr. 634, fol. 53. 
27 M. D. Ozinga, 'De strenge Renaissance-stijl in de Nederlanden naar de stand van onze tegen

woordige kennis', Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1962, kol. 12. 
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8a. Ornamentprent door Quinten Matsijs, ca. 8b. Ornamentprent door Leonard Thiry, ca. 
1545. Gravure. Uit: Berliner, Vorlageblätter, I, 1540. Gravure. Uit: Berliner, Vorlageblätter,/, 
151. 133. 

de veelvuldig voorkomende bladertakken. Zoals boven reeds vermeld werd, is 
het niet aantoonbaar dat er rond 1546 al prenten van Bos met groteskendecora
tie in omloop waren. Er is één prent van Bos uit 1546 bekend, maar de overige 
prenten dateren van 1548 en later28. Belangrijker is echter dat alle genoemde 
motieven evenveel in Franse, Italiaanse en Nederlandse ornamentprenten voor
komen. Veel van deze prenten waren al in omloop vöèr 1546 (afb. 8a + b). De 
decoratie van de Utrechtse stadhuisgevel kan geïnspireerd zijn op dergelijke 
prenten. De kans is echter gering dat dit prenten van Cornelis Bos zijn geweest. 
Het ontwerp van de geveldecoratie op basis van bestaande ornamentprenten 
kan dus het werk zijn geweest van Willem van Noort. Maar zolang dit niet zon
der meer kan worden aangetoond, blijft de mogelijkheid bestaan dat hij dit 
werk uitbesteed heeft. 
Zoals eerder vermeld is, is in dit verband door anderen de naam van De Nole 
genoemd (zie noot 20). Deze Utrechtse beeldhouwer had getuige zijn schouw 
28 Hoewel Bos in deze periode in de Noordelijke Nederlanden verbleef, zijn er absoluut geen aan

wijzingen dat hij zich buiten Haarlem ook nog in andere steden opgehouden heeft. Enige relatie 
met Utrecht in die periode kan niet aangetoond worden. De enige sporen die hij in deze periode 
achtergelaten heeft zijn de genoemde gravures naar het werk van Heemskerck en Scorel, en 
hierbij bevindt zich geen enkel werk met rolwerkgrotesken. 

29 In 1544 maakte De Nole voor de Buurkerk 'aensichten ende 19 dolmesgens'. Dit waren vermoe
delijk maskarons en bladmaskers. 'Dolmesgen' wordt vertaald met 'dolle mensen': min of meer 
karikaturale verbeeldingen, uitlopend in bladmotieven. GAU, Stad, 9, nr. 47 bis, niet gefo-
lieerd. 
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9. Schouw te Kampen door Colijn de Nole, 
1545. Detail. Foto: Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, Zeist. 

te Kampen een grote ervaring met ge
beeldhouwde groteskendecoraties (afb. 9). 
Er is één archiefstuk bekend waaruit is 
op te maken dat hij dergelijke grotesken 
ook maakte voor Utrechtse opdrachtge
vers29. De aanleiding om De Nole te noe
men als ontwerper van de decoraties aan 
de stadhuisgevel, werd door deze auteurs 
gevonden in een overeenkomst van ge
bruikte motieven te Utrecht en Kampen30. 
De vergelijking van de motieven zal dui
delijk moeten zijn en mag niet berusten 
op één enkel onderdeel. De verspreiding 
van groteskenmotieven had al zo'n om
vang dat meermalig gebruik van een en
kel motief meer zegt over de populariteit 
van dat motief dan over de eventuele 
ontwerper. 

Naar mijn mening is er echter wel een 
overeenkomst in de combinatie van ver
schillende motieven tot een groter ge
heel, die de moeite van het nader bekij
ken waard is. Het betreft hier de combi
natie van motieven die zich bevond op de 
pilasters van de eerste verdieping van het 
Utrechtse stadhuis. Op het epitaaf van 
Joost Sasbout in de Eusebiuskerk te Arn
hem staat een identieke decoratie (afb. 
10). Er zijn geen fragmenten van de pi
lasters uit Utrecht bewaard gebleven. De 
decoratie is nu alleen nog bekend van een 
tekening (afb. 7). Ondanks het schetsma
tige karakter hiervan kan men constate
ren dat de motieven in beide gevallen in 
dezelfde volgorde zijn afgebeeld. 
Het verticale ornament toont van boven 
naar beneden: een vrouwelijk herme met 
opgeheven armen waaraan twee guirlan
des hangen, vruchtentrossen die zijn op
gehangen aan de uiteinden der guirlan
des; daaronder twee saters met het ge
zicht naar elkaar toegewend met ertussen-

30 De genoemde overeenkomst betreft het motief 
van de vrouwelijke herme in combinatie met de 
leeuwekop. (afb. 9) Deze motieven zijn echter 
niet geheel identiek uitgewerkt. In Kampen is de 
herme geplaatst tegen een vorm van bandwerk 
en is er dus sprake van rolwerk. Dit is in Utrecht 
niet het geval. 
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10. Epitaaf van Joost van 
Sasbout in de Eusebius-
kerk te Arnhem, ca. 1546. 
Foto: Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, Zeist. 

in een saterkop, vervolgens een leeuwekop en twee voluutachtige ranken over
gaand in een vruchtenkorf; daaronder een putto met één arm omhooggeheven 
en de andere zijwaarts gestrekt, waarmee één van de ter weerszijden hangende 
vruchtentrossen vastgehouden wordt; het jongetje staat op een soort platform 
waaraan de onderzijde twee saterkoppen zijn opgehangen, vervolgens een 
mannelijke herme met bandwerk die overgaat in een vruchtenkorf met aan bei
de zijden twee putti. 
De overeenkomst van de motieven en met name de volgorde waarin zij afge
beeld zijn, zijn zo specifiek dat hier óf dezelfde beeldhouwer aan het werk ge
weest zal zijn of gewerkt is naar hetzelfde ontwerp. 
Het epitaaf te Arnhem wordt op grond van de kwaliteit en stilistische overeen
komsten met de schouw in Kampen in het algemeen aan De Nole toegeschre
ven. Het werk dateert uit ca. 1546 (het sterfjaar van Joost Sasbout), hetzelfde 
jaaar waarin het werk aan de Utrechtse stadhuisgevel begint. Ook al is er geen 
fragment van de pilasters van het stadhuis bewaard gebleven, toch is er voor 
de tekenaar van de gevel geen enkele reden deze details opzettelijk verkeerd 
weer te geven. Uitgaande van de betrouwbaarheid van de tekening betekent het 
dat aan een onderdeel van de geveldecoratie van Hasenberch en aan het graf-
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monument te Arnhem eenzelfde voorbeeld of ontwerp ten grondslag moet heb
ben gelegen. 
Het blijft de vraag of het hier gaat om een ontwerp van de hand van De Nole 
of dat hij naar een ontwerp gewerkt heeft dat eveneens voor een onderdeel van 
de stadhuisgevel gebruikt is. 
Een eventuele betrokkenheid van De Nole bij de versiering van het stadhuis kan 
nogmaals bezien worden in verband met de decoratie van de ingangspoort van 
Lichtenberch, omdat ook hier sprake is van een vroeg voorbeeld van gebeeld
houwde rolwerkgrotesken. De enige andere plaatsen waar op dat moment ge
beeldhouwd rolwerk voorkomt, zijn Kampen — de schouw van De Nole — en 
Arnhem — het aan De Nole toegeschreven epitaaf. 
Er zijn zowel argumenten voor als tegen betrokkenheid van De Nole bij de 
Utrechtse stadhuisgevel aan de voeren3 ' . Ertegen pleiten met name de grote sti
listische verschillen tussen zijn werk in Kampen en Utrecht. Zo zou de wijze 
waarop de dansende figuren van het fries van de eerste verdieping zijn uitge
beeld eerder stilistische verwantschap hebben met een aan Willem van Noort 
toegeschreven schoorsteenfries32. Deze verwantschap is te zien in de wijze 
waarop de figuren 'in een spreidstand staan of lopen, waarbij het lopen meer 
op zweven lijkt'33. Een dergelijke manier van uitbeelden is ook te vinden in an
dere voorbeelden van decoratieve beeldhouwkunst uit die tijd34 en zeker niet 
alleen een stijlkenmerk van Willem van Noort. 
Nog een stilitisch verschil tussen het werk in Kampen en Arnhem enerzijds en 
Utrecht anderzijds is de veel grovere uitvoering van het beeldhouwwerk in 
Utrecht. Hiervoor is een eenvoudige verklaring te geven: een (stad)huisgevel 
vraagt om een andere maatvoering dan een schouw in een relatief klein inte
rieur of een van dichtbij te beschouwen epitaaf. Alleen al de afstand vanwaar 
de beschouwer het werk ziet, dwingt de beeldhouwer tot een andere wijze van 
uitvoeren. 

Conclusie 

Zoals al in de inleiding werd vermeld, stuit men bij het toeschrijven van werken 
uit de 16e eeuw op een aantal onzekerheden. Ook al is de administratie van het 
werk bijgehouden en bewaard gebleven, dan geeft zij zelden de informatie die 
wij zouden willen hebben over identiteit van ontwerper en uitvoerder. Vergelij
king van het werk zelf om tot een toeschrijving te komen wordt bemoeilijkt, 
omdat veel werk geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan. Als het werk bewaard 

31 Catalogus Kunst voor de Beeldenstorm, 302-303. 
32 Deze schoorsteenmantel met daarop afgebeeld het Oordeel van Salomo dateert van 1555. Op 

grond van archiefgegevens lijkt dit de de schoorsteenmantel te zijn waarvoor De Nole in 
1552-1554 betaald werd om het ontwerp te leveren. Willem van Noort heeft vervolgens in 1555 
betaald gekregen voor het maken van de schoorsteenmantel die bestemd was voor de raadszaal 
van Lichtenberch. Waarschijnlijk gaat het om dezelfde schoorsteenmantel, maar het blijft on
duidelijk of Van Noort naar een eigen ontwerp heeft gewerkt of naar een reeds bestaand ont
werp van De Nole. Catalogus Kunst voor de Beeldenstorm, nr. 180. 

33 Catalogus Kunst voor de Beeldenstorm, 305. 
34 Eenzelfde 'zwierige' wijze van lopen treft men bijvoorbeeld aan op het koorgestoelte van de 

O.L.V.kerk te Dordrecht, met name bij de processie van de kinderen. Dit werk wordt gedateerd 
1538-1540. J. S. Witsen Elias, De schoonheid van ons land. Beeldhouwkunst. Koorbanken, 
koorhekken en kansels (Amsterdam, 1946) afb. 143. 
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is gebleven, blijft het de vraag of een ontwerp exclusief eigendom van de 
kunstenaar is of in meerdere werkplaatsen en voor meerdere uitvoerders als 
voorbeeld heeft gediend. 
Deze vragen spelen ook een rol ten aanzien van het auteurschap van de gevelde
coraties van het Utrechtse stadhuis. Duidelijk is dat Willem van Noort als aan
nemer van het gehele werk niet automatisch beschouwd hoeft te worden als de 
ontwerper van het geheel, inclusief de geveldecoraties. 
Of Colijn de Nole mede de hand gehad heeft in deze decoraties kan niet zonder 
meer aangetoond worden. Vast staat dat deze in Utrecht werkzame beeldhou
wer werk van hoge kwalitatief leverde (Kampen) en dat hij al vroeg vertrouwd 
was met het maken van groteskendecoraties. Wanneer de aan hem verleende 
opdracht voor de schouw van de raadskamer in Kampen betekent dat hij in de 
eigen tijd erkenning heeft ondervonden, dan mag men verwachten dat zijn 
kwaliteiten ook in de eigen stad erkend werden. Wellicht is dan ook zijn invloed 
als beeldhouwer van groteskendecoraties in de bijzonder fantasievolle gevel 
van het Utrechtse stadhuis terug te vinden. 
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