
e e n s  va n u i t  e e n  a n d e r p e rs p e ct i ef! 

Dit gebeurt aan de hand van een un ieke 
dubbeltentoonstelling d ie  in nauwe 
samenwerking met het Weserrenaissance 
Museum Schloss Brake in Lemgo 
(Duitsland) tot stand kwam.  

Hans wie? 
Hij  kwam uit Friesland,  reisde zijn leven 
lang rusteloos door Europa en bracht a ls 
een van de  eersten de artistieke beeldtaal 
van de Ital iaanse Renaissance naar het 
Noorden.  Hans Vredeman de Vries (1526-
1609) was een ondernemend schi lder, 
arch itect en ontwerper van tuinen, interi
eurs en meubi la i r. H ij schreef ook twee 
belangrijke studies over de kunst van het 
bouwen en de centrale perspectief. 
De invloed van zijn werk en vooral van zijn 
prenten met ornamenten en imagina ire 
arch itectuur bleef tot diep in de 19de 
eeuw voelbaar. 
Hans Vredeman de Vries geldt niet a lleen 
a ls een van de grote vern ieuwers van de 
16de-eeuwse kunst in  de Nede�landen, hij 
wordt ook beschouwd a ls een van de 
grondleggers van de arch itectuurschi lder
kunst 

Een universele mens 
Vooral zij n interieurs en ideale stadsge
zichten ademen een opmerkel i jke weids
heid en d iepte. Deze verbeelde ruimten 
zijn a ls het ware 'stij loefen ingen'  in het 
sch i lderen én het bouwen.  Ook zijn etsen 
en gravures - onder andere van tuinen en 
toegepaste kunsten - bieden een staal
kaart van motieven en elementen die aan 
de klassieke Oudheid z i jn ontleend.  

Hans Vredeman de Vries bestudeerde de 
arch itectuurtraktaten van Vitruvius en 
Serlio, verzorgde zelf  tal van publicaties 
en toont zich in  zijn vele ontwerpen op 
papier een volleerd en ingenieus bouw
meester. Kortom,  Johan Frisio - zoals hi j  
ook wel wordt genoemd - was een 'uomo 
un iversale'. 

Een absolute voorloper 
I n  het Kon inkl i jk Museum staat het werk 
van Vredeman als perspectiefkunstenaar, 
virtueel a rchitect, a llround designer en 
schilder van heerlijke luchtkastelen 
centraal. 

Sedert Jan Van Eyck werden in de N ede
rlanden d ried imensionale voorstell ingen 
van de wereld gerealiseerd. Maar de 
Ital iaanse methode om op een rationele 
wijze volgens de  regels van de  meetkunde 
een perspectief met een centraal vlucht
punt te construeren was meer dan een 
eeuw later nog maar nauwelijks bekend.  

Wanneer Vredeman de Vries z ich in  1548 
in Antwerpen vestigde was hij een van de 
eerste kunstenaars die zich zou speciali
seren in  de  mogelijkheden van deze 
methode. 
Honderden kunstenaars in  de 
Nederlanden en de Duitse regio's hebben 
in de 16de en 17de eeuw de boeken van 
Vredeman grondig bestudeerd en zichzelf 
zo een gloednieuwe artistieke methode 
aangeleerd. Het grootste deel van 
Vredemans werk bestaat uit meer dan 480 
gravures die grotendeels in Antwerpen 
werden ged rukt. Ook de kopergravure zelf 
was omstreeks 1550 nog een relatief 
nieuwe artistieke techn iek en Antwerpen 
werd snel het belangrijkste productiecen
trum.  

Een vroeg voorbeeld van virtuele realiteit 
Vredemans prenten omvatten perspectief
voorbeelden, ontwerpen voor ornamenten 
en allerlei meubi la i r  i n  de vooruitstre
vende  stijl d ie  we nu Renaissance 
noemen. 
Als arch itect of allround designer was 
Vredeman grotendeels virtueel bezig en 
wat van zij n hand bewaard bleef zijn 
honderden geraffineerde prenten en 
enkele tienta llen getekende ontwerpen 
voor deze prenten .  Als schilder van prach
tige pa leizen en tuinen kon Vredeman zijn 
verbeeld ing pas echt de vrije loop laten. 
Een 25-tal sch i lderijen met voorstell ingen 
van ideale steden en "luchtkastelen" 
worden voor het eerst samengebracht. 
Ook de achtdelige politieke a llegorie op 
het goede bestuur u it het voormalig 
raadshuis van Gdansk (Danzig) wordt 
getoond. Vredeman was wellicht een van 
de allereerste kunstenaars om de archi-
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tectuur als het hoofdmotiefvan een schil
derij te behandelen. Hij l igt hier dus aan 
de basis van een kunstvorm d ie  haar 
hoogtepunt zal kennen in het werk van de 
beroemde Hollandse schilder Saenredam. 

In den hof! 
Het Rubenshuis focust op Vredemans 
invloedrijke prenten en publicaties voor 
tuinen en tuin decoraties. 
In  de Renaissance vormden tuinen 
im mers een belangrijk onderdeel van de 
buiten p laatsen,  de hu izen in  de stad en 
de pa leizen van de burgerij en de  adel. 
De tuin was naar het voorbeeld van de 
klassieke wereld een soort geïdealiseerd 
landschap voor een aangename verpo
zing. De verspreiding van het ideaalbeeld 
van de  Renaissancetuin met zijn typische 
loofgangen, bomen en planten, parterres 
en bloemperken , ingangsporta len en 
omhein ingen, grotto's en fonteinen, laby
rinten en beelden kende in die periode 
een enorm succes. 
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Groene vingers 
Tegelijkertijd ontstond de behoefte aan 
kennis over tuinen - en hun geschie
denis -, over de bloemen- en boom
soorten die men kon planten en over de 
praktische regels voor aan leg en onder
houd. Voor a l  deze versch i llende aspecten 
ontwikkelde zich een eigen litteratuur 
waarin i l lustraties een belangrijke en 
stimulerende rol speelden. Met de publ i 
catie in  1583 van zijn 'Hortorum viridario
rumque e legantes & m u ltiplicis formae' 
is Hans Vredeman de Vries de  eerste 
ontwerper die het publiek voorzag van 
een dergelijke serie tuinontwerpen .  � 
De Lati jnse titel van de  serie maakt du ide- � 
l i jk dat het handelt over sierl i jke en veel- � 

soortige afbeeldingen van tuinen en 
boomgaarden (parken) vakkundig uitgete- � 
kend naar de maatstaven van de  kunst der  , 
arch itectuur. In 1587 volgde een tweede, � 
kleinere serie van vergelijkbare ontwer-
pen, maar nu zonder titel. 
In  de tentoonstell ing zu llen ruim 6o 
werken te zien zijn, waaronder alle N 
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N prenten van Vredemans tuinontwerpen, 

ontwerpteken ingen en ingekleurde etsen .  � 
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