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STELLINGEN 
 

1. Wotton benaderde architectuur als een stille maar welsprekende 
uiting die gebruikt kan worden door opdrachtgevers, architecten 
en publiek. 

 
2. The Elements of Architecture is geen ordeboek, geen 

voorbeeldboek voor architecten, maar een presentatie van de 
morele en retorische kwaliteiten van architectuur. 

 
3. De stadskerken van Nicholas Hawksmoor voor Londen zullen 

geen duidelijk interpretatie verkrijgen als alleen gekeken wordt 
naar Vitruviaanse elementen zoals de plattegrond, de opstand en 
de zuilenordes: gekeken moet worden naar wat de architect 
probeerde te communiceren met zijn ontwerp. 

 
4. Voor de Engelse architectuurgeschiedenis is een nauwkeurige 

analyse van het leven van Sir Henry Wotton en zijn betekenis 
voor de Engelse architectuur van groot belang. 

 
5. Aan de hand van retorische thema’s kan de architectuur van Sir 

John Vanbrugh en Nicolas Hawksmoor van een nieuwe 
interpretatie worden voorzien die recht doet aan de ongewone 
vormentaal die zij gebruikten. 

 
6. Sir John Vanbrugh paste in zijn ontwerpen toe wat Joseph 

Addison schreef in The Pleasures of the Imagination. 
 

7. Sir John Vanbrugh kan beschouwd worden als een van de eerste 
die het moderne stijlbegrip begreep en toepaste. 

 
8. Vanbrugh gebruikte elementen uit historische stijlperiodes als 

verschillende kleuren in een palet en schilderde zo Seaton 
Delaval. 

 
9. De meeste toeristen zullen het drama van Seaton Delaval niet 

leren kennen omdat het te ver in het noorden van Engeland ligt en 
dus buiten het bereik van de gemiddelde toerist.  

 
10. Het is wellicht onmogelijk om in taal uit te drukken wat 

Hawksmoor enkel in vormentaal uitte en zelden in woorden. 
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11. Het vergaren van architectuurhistorische kennis begint met het 
achterhalen van historische feiten, maar vervolgens begint het 
spannende avontuur pas dat zoekt naar betekenis. 

 
 
 




