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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

DE GEËNSCENEERDE ERVARING 
ARCHITECTUUR EN RETORICA IN HET WERK VAN SIR HENRY WOTTON, 

NICHOLAS HAWKSMOOR EN SIR JOHN VANBRUGH 
 

 
Samenvatting van een proefschrift door Sophie Ploeg.  

Promotiedatum 16 maart 2006. 
Promotor: Prof. Dr. Auke van der Woud. 2e Promotor: Prof. Dr. Caroline 

van Eck 
 

De architectuur van de Engelse architecten Sir John Vanbrugh (1664-1726) 

en Nicholas Hawksmoor (c. 1661-1736) wordt veelal bij de Engelse Barok 

gecategoriseerd.592 Maar ondanks de behoeft van veel architectuurhistorici 

om architectuur in kunsthistorische periodes onder te verdelen vallen de 

werken van Vanbrugh en Hawksmoor maar moeilijk te passen in de 

bestaande stijl periodes. De Engelse Barok verschilt in grote mate van de 

Barok van het Europese continent en de architectuur van Hawksmoor en 

Vanbrugh verschilt ook zeer van de meer geaccepteerde Engelse Barok 

architecten zoals Sir Christopher Wren. Zijn St. Paul’s Cathedral geldt als 

een hoogtepunt van de Engelse Barok.593 De werken van Vanbrugh en 

Hawksmoor, zoals het beroemde Blenheim Palace (1705-1724) in 

Oxfordshire en Castle Howard (1699-1712) in Yorkshire, maar ook de 

                                                 
592 Downes, Kerry Hawksmoor, Londen: D. Zwemmer Ltd, 1059; Downes, 
Kerry, Vanbrugh, Londen: D. Zwemmer Ltd, 1977; Levine, J.M., Between 
the Ancients and the Moderns. Baroque Culture in Restoration England, 
New Haven/Londen: Yale University Press, 1999; Summerson, John, 
Architecture in Britain 1530-1830, 4th ed., Harmondsworth: Penguin 
Books, 1963 [eerste uitgave 1953]; Worsley, G., Classical Architecture in 
Britain. The Heroic Age, New Haven/Londen: Yale University Press, 
1995. 
593 Zie bijvoorbeeld Summerson, John, Architecture in Britian 1530-1830, 
4th ed., Harmondsworth: Penguin Books, 1963 [eerste uitgave 1953], pp. 
129-137. 
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stadskerken die Hawksmoor voor Londen ontwierp tussen 1711 en 1731 en 

de minder bekende, maar minstens zo dramatische landhuizen van 

Vanbrugh laten een geheel eigen Engelse stijl zien die moeilijk te 

analyseren valt met behulp van de bekende internationale 

architectuurhistorische methodes die veelal uitgaan van stijlperiodes en 

Vitruviaanse ontwerp schema’s. Stijlperiodes zoals de Barok, Gotiek en 

Classicsme worden veelal gebruikt om de fascinerende gebouwen in een 

passend hokje te plaatsen.594 Vitruviaanse concepten, zoals de plattegrond, 

de opstand, proporties en het gebruik van de klassieke ordes vormen veelal 

de uitgangspunten van een interpretatie. John Summerson heeft in zijn 

belangrijke publicaties Architecture in Britain 1530 – 1830 (1953) en The 

Classical Language of Architecture (1963) over de Engelse architectuur 

veelal gebruik gemaakt van deze manier van interpreteren en zijn invloed 

is nog steeds groot. In de interpretatie van Blenheim Palace bijvoorbeeld 

verwijst hij naar de verschillende delen van het gebouw en benoemt een 

Dorisch portiek dat overvleugeld wordt door een Corinthische portiek, dat 

geinspireerd was op Scamozzi.595 De benoeming van verschillende 

elementen en de tracering van de bronnen in de classicistische vormentaal 

                                                 
594 Zier hiervoor Wollheim, Richard, ‘Style in Painting’, in: Eck, C.A. van, 
McAllister, J., Vall, R. van de, The Question of Style in Philosophy and the 
Arts, Cambridge; Cambridge University Press, 1995, pp. 37-50; Mordaunt 
Crook, J., ‘Style in Architecture: the Historical Origins of the Dilemma’, 
in: Eck, Caroline van, McAllister, James, Van der Vall, Renée, The 
Question of Style in Philosophy and the Arts, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1995, pp. 70-88; Gombrich, E.H., ‘Norm and Form. The 
Stylistic Categories of Art History and their Origins in Renaissance Ideals’, 
in Norm and Form. Studies in the Art of the Renaissance, Oxford: Phaidon, 
1966, pp. 81-98; Gombrich, E.H., ‘Style’, in: Sills, David (ed.), 
International Encyclopedia of the social sciences, vol.15, 1968, pp. 352-
361; De Beer, E.S., ‘Gothic: Origin and Diffusion of the Term; The Idea of 
Style in Architecture’, Journal of the Warburg & Courtauld Institute XI, 
1948, pp. 143-162. 
595 Summerson, John, Architecture in Britian 1530-1830, 4th ed., 
Harmondsworth: Penguin Books, 1963 [eerste uitgave 1953], p. 166. 
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lijken veelal de belangrijste doeleinden in een interpretatie van Blenheim 

Palace.  

Recente publikaties over de architectuur van Vanbrugh en 

Hawksmoor, maar ook publicaties over de Italiaanse Renaissance hebben 

echter een nieuwe methode verkend om architectuur te interpreteren.596 

Geinspireerd door Michael Baxandall’s interpretatie van kunst als een 

sociaal product dat benaderd dient te worden vanuit een contemporaine 

oogpunt analyseerden historici zoals Christine Smith vijftiende eeuws 

Italie, David Howarth het verband tussen politiek en kunst in de Engelse 

Renaissance, en David Cast de interpretatie van Hawksmoor’s en 

Vanbrugh’s werk.597 Deze auteurs situeerden de kunst en architectuur in de 

maatschappij waarin zij werd gecreëerd en probeerden de kunst te 

interpreteren aan de hand van belangrijke politieke, sociale en literaire 

bronnen en stromingen. In de politiek en poetica van de Engelse 

Renaissance blijkt de retorica een grote rol te spelen in de creatie en 

contemporaine interpretatie van kunst, symboliek, emblemata en 

architectuur. De belangrijke relatie tussen kunstwerk en beschouwer werd 

veelal met retorische bronnen benaderd.598  

                                                 
596 Smith, Christine, Architecture in the Culture of Early Humanism, 
Oxford: Oxford University Press, 1992; Howarth, David , Images of Rule. 
Art and Politics in the English Renaissance, 1485-1649, Berkeley/Los 
Angeles: University of California Press, 1997; Cast, David, ‘Seeing 
Vanbrugh and Hawksmoor’, Journal of the Society of Architectural 
Historians 43, 1984, pp. 310-27; Cast, David, ‘Speaking of Architecture: 
the Evolution of a Vocabulary in Vasari, Jones and Sir John Vanbrugh’, 
Journal of the Society of Architectural Historians 52, 1993, pp. 179-88. 
597 Zie noot 5. 
598 Zie hiervoor Anderson, C., ‘Learning to read Architecture in the 
English Renaissance’, in: L. Gent (ed.) (1995), Albion’s Classicism, New 
Haven/Londen: Yale University Press, Baker-Smith, Dominic, 
‘Renaissance and Reformation’, in Ford, Boris, Sixteenth Centrury Britain 
(The Cambridge Cultural History of Britain), vol. 3, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1992 [eerste uitgave 1989], pp. 2-43; Bath, 
Michael, Speaking Pictures. English Emblem Books and Renaissance 
Culture, Londen / New York: Longman, 1994; Baxandall, M., Giotto and 
the Orators: Humanist Observers of Painting in Italy and the Discovery of 
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De retorica is de kunst of theorie van de overtuigende 

welsprekendheid.599 Sinds de oudheid tot aan de late achttiende eeuw is de 

retorica een van de belangrijkste onderwerpen gebleven in het onderwijs 

curriculum. De belangrijkste klassieke handboeken zijn Aristoteles’ 

Rhetorica (350 b.c.), Cicero’s De Inventione (c. 87 B.C.), De Oratore (55 

B.C.) en Quintilian’s Institutio Oratoria (A.D. 92-94).600 In de retorica 

werd geformuleerd op welke manier taal een overtuigende werking kan 

hebben op een publiek. In de drie genres van de retorica; de judiciale, 

politieke en feestelijk rede, heeft vooral de feestelijke rede (lof en blaam) 

een grote ontwikkeling meegemaakt in de Renaissance.601 De lofrede 

ontwikkelde zich tot een genre met een morele lading: de aanprijzing of 

afwijzing van bepaalde karaktertrekken, personen, onderwerpen of 

plaatsen werd op een zo overtuigende manier naar voren gebracht dat de 

                                                                                                      
Pictorial Composition, 1350-1450, Oxford: Clarendon Press, 1971; 
Baxandall, M., Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy a 
Primer in the Social History of Pictorial Style, Oxford: Clarendon Press, 
1972; Gent, Lucy,Picture and Poetry 1560-1620. Relations between 
Literature and the Visual Arts in the English Renaissance, Leamington 
Spa: James Hall Publishing, 1981; Lee, R.W., ‘Ut pictura poesis: the 
Humanistic Theory of Painting’, Art Bulletin 22, pp. 197-269, 1940; Smith, 
Christine, Architecture in the Culture of Early Humanism, Oxford: Oxford 
University Press, 1992. 
599 Vickers, Brian, In Defence of Rhetoric, Oxford: Oxford University 
Press, 1989 [eerste uitgave 1988]; Kennedy, George A., Classical Rhetoric 
and its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times, 
Chapel Hill/Londen: University of North Carolina Press, 1999 [eerste 
uitgave 1980]; Leeman, A.D., Braet, A.C., Klassieke Retorica. Haar 
Inhoud, Functie en Betekenis, Groningen: Wolters-Noordhoff/Forsten, 
1987. 
600 Aristoteles, Rhetoric, vertaald door John Henry Freese, Loeb uitgave, 
Cambridge (Mass.)/Londen: Harvard University Press, 1926; Cicero, De 
Oratore, vertaald door E.W. Sutton, Loeb uitgave,  Cambridge (Mass.)/ 
Londen: Harvard University Press, 1948; Cicero, De Inventione, vertaald 
door H.M. Hubbell, Loeb uitgave, Cambridge (Mass.)/Londen: Harvard 
University Press, 1949; Quintilianus, Institutio Oratoria, 4 delen, 
Heineman, Loeb uitgave, Harvard University Press, Cambridge 
Massachusetts/Londen, 1996 [eerste uitgave 1920]. 
601 Vickers, Brian, In Defence of Rhetoric, Oxford: Oxford University 
Press, 1989 [eerste uitgave 1988], p. 59. 
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luisteraar geneigd moest zijn om het voorbeeld te  volgen. Op deze manier 

werd dit genre van de retorica veelal prescriptief. In Engeland in de 

Renaissance werd dit genre van de retorica vaak samen gebruikt met 

emblemata en een combinatie van tekst en afbeelding werd gebruikt om de 

lezer iets duidelijk te maken.602  

De retorische stijlfiguren waren een van de belangrijkste middelen 

voor de overtuiging van een aanhoorder. Aangezien retorica het enige 

complete systeem van overtuigende communicatie was in de vroege 

Renaissance, werden de theorieen van de retorica al gauw toegepast op de 

beeldende kunst. De stijlfiguren konden daar gebruikt worden om de 

toeschouwer te overtuigen van de boodschap van de kunst. Retorica diende 

veelal ook als voorbeeld voor de structurering van kunst traktaten, met als 

belangrijkste en bekendste voorbeeld Alberti’s werk.603 Een van de 

belangrijkste doeleinden van een redenaar is movere, ofwel het emotioneel 

bewegen van de toeschouwer en de handleidingen die Quintilianus of 

Aristoteles gaven voor het bereiken van dit doel werden toegepast door de 

                                                 
602 Zie Anderson, C., ‘Learning to read Architecture in the English 
Renaissance’, in: L. Gent (ed.) (1995), Albion’s Classicism, New 
Haven/Londen: Yale University Press, Baker-Smith, Dominic, 
‘Renaissance and Reformation’, in Ford, Boris, Sixteenth Centrury Britain 
(The Cambridge Cultural History of Britain), vol. 3, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1992 [eerste uitgave 1989], pp. 2-43; Bath, 
Michael, Speaking Pictures. English Emblem Books and Renaissance 
Culture, Londen / New York; Gent, Lucy,Picture and Poetry 1560-1620. 
Relations between Literature and the Visual Arts in the English 
Renaissance, Leamington Spa: James Hall Publishing, 1981. 
603 Zie Vickers, Brian, In Defence of Rhetoric, Oxford: Oxford University 
Press, 1989 [eerste uitgave 1988], pp. 342-359; Onians, J., Bearers of 
Meaning. The Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages, and the 
Renaissance, Cambridge: Cambridge University Press, 1988; pp. 147-157; 
Tavernor, Robert, On Alberti and the Art of Building, New Haven/Londen: 
Yale University Press, 1998; Van Eck, C. van, ‘The Structure of De re 
aedificatoria reconsidered’, Journal of the Society of Architectural 
Historians 57, 1998, pp. 280-297. 
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kunstenaars van de Renaissance.604 De imitatie van natuurlijk gedrag van 

mensen werd sterk aangeraden door redenaars en evenzo toegepast in de 

schilderkunst, waar de juiste gebaren en uitdrukkingen in menselijke 

figuren de toeschouwer konden overtuigen van hun emoties en ideeen.605  

De retorische theorieën over het raken van de toeschouwer’s 

emoties werd geanalyseerd en beschreven in de tekst Over het Sublieme 

van de eerste eeuwse Griekse auteur Pseudo-Longinus.606 Het sublieme 

wordt daarin beschreven als een van de krachtigste stijlen om een 

toeschouwer of aanhoorder te raken en dus ook een van de beste middelen 

tot overtuigen. De tekst over het sublieme werd in de late zeventiende 

eeuw zeer bekend door een Franse vertaling van Nicolas Boileau 

Despréaux (1636-1711) uit 1674 dat een grote populariteit in Engeland 

verkreeg.607 Verschillende vertaalde edities en interpretaties van Longinus’ 

(of Boileau’s) werk verschenen in de eerste decennia van de achttiende 

                                                 
604 Vickers, Brian, In Defence of Rhetoric, Oxford: Oxford University 
Press, 1989 [eerste uitgave 1988], p. 346. 
605Quintilianus, Institutio Oratoria, XI.iii.67; Alberti, Leon Battista, On 
Painting, vertaald en geïntroduceerd bij J.R. Spencer, New Haven/Londen: 
Yale University Press, 1966 [first published 1956], p. 78. 
606 Longinus, On the Sublime, vertaald door W.H. Fyfe, Loeb editie, 
Cambridge (Mass.)/Londen: Harvard University Press, 1999 [eerste 
uitgave 1995]. 
607 Longinus’ Griekse tekst werd voor het eerst gepubliceerd in de 
zestiende eeuw (1554, 1555, 1569)  en vertaald in het Latijn in 1566 and 
1572. In de zeventiende eeuw werd het vertaald door Gerard Langbaine 
(1636-38) in het Latijns. Engelse vertalingen werden gepubliceerd in de 
zeventiende eeuw door John Hall (1652), en John Pulteney (1680). 
William Smith vertaalde de tekst in 1739. De meest beroemde vertaler en 
het begin van de grote populariteit van Longinus kwam van Nicolas 
Boileau Despreaux, wiens Franse vertaling gepubliceerd werd in 1674. Zie 
ook: Hoffmann, S. F. W., Bibliographisches Lexicon der gesammten 
Literatur der Griechen, Amsterdam: Hakkert, 1961 [eerste uitgave 1832-
36]; Bolgar, R.R., The classical heritage and its beneficiaries, Londen: 
Cambridge University Press, 1977 [eerste uitgave 1954],  pp. 40-41, 480: 
Boileau Despreaux, Nicolas, A Treatise on the Sublime. Translated from 
the Greek of Longinus with Critical Reflections, Remarks, and 
Observations, by M. Boileau, M. Dacier and M. Boivin, London, 1712, in: 
The Works of Mons’ Boileau Despreaux, deel I, Londen, 1712. 
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eeuw en vooral Joseph Addison’s The Pleasures of the Imagination (1711-

12) pakte het toen gepopulariseerde concept van het sublieme op.608 Het 

latere en verwarrende gebruik van de term sublieme door de Englese 

auteur Edmund Burke zal het sublieme een nieuwe en verschillende 

betekenis geven die voor de architectuur van de late zeventiende en vroege 

achttiende eeuw nog niet van belang is.609 De populariteit van retorische 

middelen om kunst en architectuur te benaderen wordt duidelijk in Sir 

Henry Wotton’s werk, die waarschijnlijk Franciscus Junius kende, die in 

1637 De Pictura Veterum zou publiceren.610 Dit boek is een collectie 

citaten van klassieke auteurs die over kunst schreven waarop Junius 

commentaar levert. Een van zijn belangrijkste bronnen was Longinus. 

Wotton getuigde in 1624 al van een retorische benadering van architectuur 

waarbij de nadruk kwam te liggen op de relatie tussen gebouw en 

beschouwer. In plaats van aandacht voor plattegrond, opstand, proporties 

en de klassieke ordes probeerde Wotton zijn lezer te overtuigen van de 

communicatieve kracht van architectuur. Als we de architectuur van 

Hawksmoor en Vanbrugh op een vergelijkbare manier trachten te 

analyseren openen er zich nieuwe en interessante 

interpretatiemogelijkheden. 

Deze dissertatie onderzoekt het traktaat van Sir Henry Wotton, 

The Elements of Architecture in het eerste hoofdstuk, alwaar thema’s naar 

boven zullen komen die in de latere hoofdstukken weer aan de orde 

komen. Wotton’s benadering van architectuur zullen we terug zien in de 

                                                 
608 Addison, Joseph, ‘The Pleasures of the Imagination’, Londen, 1712, in 
Richard Steel and Joseph Addison, Selections from The Tatler and The 
Spectator, edited with an introduction and notes by Angus Ross, Penguin 
Books, London, 1988 [eerste uitvave 1982], pp. 364 - 406. 
609 Burke, Edmund, A Philosophical Enquiry in to the Origin of our Ideas 
of the Sublime and Beautiful, London, 1757. 
610 Junius, Franciscus, De Pictura veterum libri tres, Amsterdam, 1637; 
Junius, Franciscus, ‘The Painting of the Ancients’, in: Fehl, Philipp, Fehl, 
Raina, Aldrich, Keith, Franciscus Junius. The Literature of Classical Art, 
deel 1, Berkely/Los Angelos/Oxford: University of California Press, 1991. 
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benadering van architectuur van Vanbrugh en Hawksmoor, maar vooral zal 

deze benadering helpen in een nieuwe interpretatie van deze architectuur. 

In de analyse van Wotton’s traktaat zal aan de orde komen hoe Wotton zijn 

tekst structureerde aan de hand van retorische voorbeelden. Retorische 

termen vinden hun architecturale betekenis binnen een vroeg zeventiende 

eeuwse context. Geconcludeerd kan worden dat Wotton niet zozeer een 

classicistisch ordeboek geschreven heeft, maar een retorische lofrede voor 

de architectuur waarin hij benadrukte hoe architectuur een stille 

welsprekendheid kan bezitten met een ethisch karakter. 

De stille welsprekendheid wordt vervolgens verder onderzocht in 

de ontwerpen van Nicholas Hawksmoor voor de Commission for Building 

Fifty Churches, opgericht in 1711. Deze Commissie droeg zorg voor het 

ontwerp en de bouw van 50 nieuwe Londense stadskerken. De zes kerken 

die Hawksmoor uiteindelijk voor de Commissie bouwde zijn van zo’n 

ongewone en dramatische aard dat architectuurhistorici moeite hebben de 

gebouwen te analyseren binnen de bekende vormentaal van plattegrond, 

opstand, proporties en zuilenordes. In een baanbrekend artikel van Pierre 

de la Ruffinière du Prey uit 1989 werd echter voor het eerst een 

nauwkeurige analyse van een ontwerp van Hawksmoor voor de commissie 

gepresenteerd.611 De Basilica after the Primitive Christians werd nooit 

gebouwd, maar diende waarschijnlijk wel als model ontwerp voor de 

andere kerken. De titel van het ontwerp suggereert de context waarin we 

betekenis kunnen zoeken voor Hawksmoor’s ontwerpen. In een later boek 

beschreef Du Prey dan ook de situatie van opdracht en bouw van 

Hawksmoor’s kerken.612 Het bleek dat veel van de figuren in de commissie 

die de opdracht voor de bouw moesten overzien een belangrijke rol speelde 

in de Anglicaanse Kerk. Zij waren zeer geinterresseerd in – en hadden 

                                                 
611 Ruffinière du Prey, Pierre de la, ‘Hawksmoor’s ‘Basilica after the 
primitive Christians’; Archictecture and Theology’, Journal of the Society 
of Architectural Historians 48, 1989, pp. 38-52. 
612 Ruffinière du Prey, Pierre de la, Hawksmoor’s London Churches. 
Architecture and Theology, Chicago: University of Chicago Press, 2000. 
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veelal gepubliceerd over – de vroeg Christelijke Kerk zoals die rond de 

vierde eeuw A.D. bestond. Een grote hoeveelheid teksten uit de late 

zeventiende en vroege achttiende eeuw werden door Du Prey toegevoegd 

aan de bestudering van de Engelse architectuurgeschiedenis.613 Veel van 

die publicaties, zoals de anoniem gepubliceerde De Templis (1638) en An 

Account of the Churches, or Places of Assembly, of the Primitive 

Christians, from the Churches of Tyre, Jerusalem, and Constantinople. 

Described by Eusebius and Ocular Observations of Several very Ancient 

Edifices of Churches yet Extant in those Parts (1689) door Bisschop 

George Wheler beschreven de aard en functie van kerken, maar ook de 

gewenste effecten van een kerk op de bezoeker. In plaats van de analyse 

van Hawksmoor’s kerken met behulp van Vitruviaanse concepten zoals 

zuilenordes en plattegronden, kunnen nu wellicht de kerken geinterpreteerd 

worden aan de hand van een contemporaine context die thema’s zoals 

visualiteit en welsprekendheid voorop stelde. Du Prey’s boek kon de brug 

                                                 
613 Beveridge, William, ‘The Excellence and Usefulness of the Common 
Prayer: Preached at the Opening of the Parish Church of St. Peter’s, 
Cornhill, the 27th of November, 1681’, in: The Theological Works of 
William Beveridge, 12 delen, Oxford, 1842-46, vol. VI, p. 367-389; 
Bingham, Joseph, Origines Ecclesiasticae, or The Antiquities of the 
Christian Church, 10 delen, London, 1708-22; Cave, William, Primitive 
Christianity, or The Religion of the Ancient Christians in the First Ages of 
the Gospel, Londen, 1702; Eusebius, The Ancient Ecclesiastical Histories 
of the First Six Hundred Years after Christ, written in the Greek tongue by 
three learned historiogrphers, Eusebius, Socrates and Evagrius ... 
Whereunto is annexed, Dorotheus Bishop of Tyrus, of the Lives and Ends 
of the Prophets, Apostles, and LXX Disciples. All which authors are 
faithfully translated out of the Greek tongue by Meredith Hanmer ... The 
sixth edition corrected and revised. Hereunto is added, Eusebius his Life of 
Constantine ... with Constantines Oration to the Clergy, Printed by 
Abraham Miller; to be sold by Thomas Williams: Londen, 1663; Wheler, 
An Account of the Churches, or Places of Assembly, of the Primitive 
Christians, from the Churches of Tyre, Jerusalem, and Constantinople. 
Described by Eusebius and Ocular Observations of Several very Ancient 
Edifices of Churches yet Extant in those Parts, Londen, 1689; R.T., De 
Templis. A Treatise of Temples, wherein is Discovered the Ancient Manner 
of Building, Consecrating and Adorning of Churches, Londen, 1638. 
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tussen Hawksmoor’s gebouwen en de achtergronden van de 

opdrachtgevers niet helemaal slaan. Deze dissertatie zal dan ook trachten 

een interpretatie van Hawksmoor’s kerken te geven die de retorische 

kwaliteiten van de architectuur in acht neemt. De kerken blijken dan zo 

ontworpen te zijn dat de eerste aanblik door de bezoeker, zijn gang naar de 

ingang, en het uiteindelijke bereiken van het altaar, zorgvuldig 

geregisseerd en gepland was door de architect. De Londense stadskerken 

van Hawksmoor waren ontworpen als geënsceneerde ervaringen voor de 

bezoeker. 

Het ontstaan van het moderne stijlbegrip wordt onderzocht in het 

laatste hoofdstuk van deze dissertatie. Vanbrugh gebruikt 

architectuurelementen uit verschillende historische stijlperiodes als 

ontwerpmiddel en kan beschouwd worden als een van de vroegste figuren 

die het moderne stijlbegrip begreep en gebruikte. Een onderscheid met het 

retorische stijlbegrip zal worden uitgelegd in dit tweede hoofdstuk. Het 

retorische stijlbegrip is, in tegenstelling tot de vast omlijnde moderne 

kunsthistorische stijlperiodes, een bewuste toevoeging aan een gebouw, 

schilderij, of redevoering. Door de toevoeging van stijlfiguren kan de 

maker van het kunstwerk zijn werk sterker of welsprekender maken en zijn 

toeschouwers bewegen of raken. Aan de hand van de beschrijving van de 

stijlfiguren in Longinus’s Over het Sublieme zal een van Vanbrugh’s meest 

dramatische gebouwen geanalyseerd worden, hetgeen zal leiden tot een 

nieuwe interpretatie van Vanbrugh’s ontwerp methode voor Seaton 

Delaval Hall. 

De stijlfiguren die gebruikt werden in Seaton Delaval en de 

geënsceneerde ervaring die Hawksmoor regisseerde in zijn Londense 

stadskerken komen sterk naar voren als deze architectuur geinterpreteerd 

wordt met behulp van retorische begrippen en een retorische benadering 

van architectuur die al in 1624 door Wotton werd geintroduceerd. Zowel 

Seaton Delaval als de kerken van Hawksmoor kunnen dan met recht als 

geënsceneerde ervaring worden beschouwd. 




