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BOEKRECENSIE

Felix Schönrock,

Greifswalder Bürgerhäuser
in der Schwedenzeit, 1648
bis 1815. Wandel und
Kontinuität, Beiträge zur

Architekturgeschichte und
Denkmalpflege in Mecklenburg
und Vorpommern 11, Schwerin
2016. ISBN 978-3-944033-06-8,
illustraties in kleur en zwart
wit, 576 pagina’s, € 74,-.

G

reifswalder Bürgerhäuser in der
Schwedenzeit, 1648 bis 1815; Wandel
und Kontinuität is de handelseditie van het

proefschrift dat Felix Schönrock in 2012 aan
de universiteit van Greifswald verdedigde.
Het kloeke boek (576 pagina’s) is een
interdisciplinair onderzoek naar de huizen van
de stad Greifswald aan de Oostzee. Deze stad,
die na de Dertigjarige Oorlog bij Zweden ging horen, leed tijdens de ZweedsBrandenburgse oorlog van 1674 tot 1679 grote schade. De zo genoemde
koninklijk-Zweedse ‘vrijheidspatenten’ – een soort bouwvoorschriften die
voor Zweeds Pommeren werden uitgevaardigd, waarbij het woord vrijheid op
vrijstelling van belasting duidt – vormden een belangrijk richtsnoer bij de
wederopbouw van de stad. Bij het onderzoek naar de huizen werden deze
bouwvoorschriften in samenhang met de bebouwing onderzocht, hetgeen nog
niet eerder gebeurde.
Zoals in zoveel steden werd ook in Greifswald de laatmiddeleeuwse
bouwsubstantie pas laat ontdekt, maar Schönrock richt zich in zijn studie op
de late 17de en 18de eeuw, een periode die voor de huisbouw van de stad
grote veranderingen met zich meebracht. De historiografie is te lezen als
een geschiedenis van het huizenonderzoek in Noord Duitsland en plaatst de
kennisstand van het voorliggende onderzoek in een breed perspectief. Het
doel van dit onderzoek is de ontwikkelingen in de 18de eeuw in de burgerlijke
huisbouw te onderzoeken. Werd er vastgehouden aan traditionele plaatselijke
aanpak en structuren? Of was er juist sprake van vernieuwing? Hoe verhield
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nieuwbouw zich tot reparatie en welke invloeden zorgden daadwerkelijk
verandering? Uit het archiefonderzoek werd een schat aan informatie geput,
die werd vergeleken met talloze waarnemingen in de historische huizen zelf.
Bij de wederopbouw na de Dertigjarige Oorlog werd vrijstelling van belasting
ingezet om burgers te stimuleren hun huizen op te knappen of te herbouwen.
Een dergelijke politiek was in de eerste helft van de 17de eeuw in Zweden
toegepast om ontwikkeling van steden te versnellen, kapitaal aan te trekken
en de handel te stimuleren – wat uiteindelijk weer meer investeringen zou
trekken en belastinginkomsten opleverde. Vanaf 1734 probeerde men
opdrachtgevers te stimuleren huizen van meer dan één bouwlaag te bouwen,
maar de financiële ondersteuning en tegemoetkoming waren inmiddels zover
gereduceerd, dat nieuwbouw niet per se bijdroeg aan de verfraaiing van het
stadsbeeld. In 1775 volgde daarom de bepaling dat men, om aanspraak te
kunnen maken op financieel voordeel, van te voren bouwtekeningen aan de
kroon moest voorleggen, een bepaling waartegen de steden zich aanvankelijk
verzetten.
De protocollen die naar aanleiding van de vrijstellingsaanvraag bij de opname
van de panden zijn gemaakt – meer dan 400, zowel nieuwbouw als reparatie –
zijn een rijke bron over de verschijning van het woonhuis in Greifswald.
Zij omvatten naar schatting tachtig procent van de gehele bouwactiviteiten
in de woonhuissector in de onderzochte periode. Na een zeer uitgebreide
kennismaking met het bronnenmateriaal en een vergelijking met andere
steden onder Zweedse heerschappij, zoals Stralsund, Wolgast en Wismar,
behandelt Schönrock de geschiedenis van de stad Greifswald en gaat hij in
op onderwerpen als het invloedrijke, uit de 13de eeuw stammende, Lübeckse
bouwrecht, brandpreventie, opdrachtgevers en bouwmeesters. Het betoog
wordt met talloze voorbeelden uit de praktijk onderbouwd.
De rest van het boek, ongeveer de helft, is dan aan de huizen gewijd. Nadat de
bouwconjunctuur van de stad is behandeld, is duidelijk dat een groot deel van
de huizen van na het einde van de Grote Noordse Oorlog stamt, uit de periode
tussen 1720 en 1750. Het beeld wordt weliswaar enigszins beïnvloed door een
grote brand in 1736, waarbij 26 huizen afbrandden, maar het algemene beeld
wijst op stimuleringsmaatregelen en sancties om de bevolking te dwingen de
stad weer op te bouwen. Opvallend is de verandering van de gebouwrichting
die zich in de 18de eeuw voltrok. Was Greifswald tot dan vooral een stad
met huizen die met de vaak imposante topgevel aan de straat stonden, nu
veranderde dat in huizen met lijstgevels en een dwarskap. Deze verandering
ging dikwijls met de verkleining van het huis gepaard en met een verandering
in de verhouding van de hoogtes van de bouwlagen. De begane grond was
niet langer veel hoger dan de verdiepingen. Bovendien viel nu meer licht in het
huis. Opslag gebeurde in afzonderlijke pakhuizen.
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De overheid stimuleerde het bouwen in steen door een hoger
subsidiepercentage, en was een opdrachtgever niet in staat om een geheel
stenen huis te bouwen, dan werd er toch op aangedrongen dat hij ten
minste aan de straat een stenen gevel bouwde. Gedurende de 18de eeuw
nam het bouwen in vakwerk dan ook duidelijk af, terwijl mengvormen en
steenbouw toenamen. Schönrock gaat in op gevelvormen, op in de 18de eeuw
toenemende symmetrie, kleurgebruik, de vormgeving van ingangspartijen en
de invloed van de geschriften van onder andere Leonhard Christoph Sturm.
Vervolgens is de ruimtelijke vormgeving van de huizen aan de beurt. Hierbij
wordt de grootte van het huis in verband gebracht met het gebruik ervan.
Zoals gezegd trachtte de overheid de bouw van huizen met een verdieping of
meer te stimuleren, maar dit was met name bij kleinere en aan de rand van de
stad gelegen huizen lastig. Bovendien zijn er meerdere aanwijzingen dat de
Greifswalders moeite hadden om het geld voor vernieuwing bij elkaar te krijgen.
Kelders lagen doorgaans slechts onder een deel van het huis. Kleinere kelders
betekenden minder bouwkosten en zijn mogelijk een teken voor het teruglopen
van de handel in Greifswald, waardoor minder behoefte aan opslagcapaciteit
in kelders bestond. Wel werden kelders in de loop van de 18de eeuw steeds
vaker van gemetselde gewelven voorzien, in plaats van balkenzolderingen. Dit
beeld is ook in Stralsund aangetroffen, in het evenmin veraf gelegen Wolgast
waren gewelfkelders echter al veel langer gebruikelijk.
De verdiepingshoogtes van de huizen veranderden in de 18de eeuw aanzienlijk.
De hoge ‘Dielen’ met afgescheiden woonruimtes en met lage verdiepingen
daarboven, veelal voor opslag, werden opgegeven. In plaats daarvan kwam
er een evenwichtigere verdeling van verdiepingshoogtes tot stand en werden
ambachtelijke activiteiten naar het achterhuis verplaatst. Het wonen vond
meer en meer op de verdieping plaats, een ontwikkeling die vanaf circa 1730
op gang kwam en die gepaard ging met een verdichting van de plattegrond.
Vanzelfsprekend waren er in deze huizen soms verhuurbare eenheden:
woningen of winkels. De exclusiviteit van de ‘Wohnstube’ verdween, ruimtes
werden vanaf de tweede helft van de 18de eeuw eenvormiger uitgevoerd maar
de keuken, die lange tijd een deel van de Diele was geweest, werd daarentegen
een zelfstandige ruimte in het huis.
Na bespiegelingen over kapconstructies, achtervleugels en gebouwen op de
achterterreinen sluit Schönrock zijn boek af met een uitgebreide samenvatting,
een chronologisch gerangschikte inhoudsopgave van alle oorkonden, een
overzicht van stadsmetselaars en andere stedelijke meesters, transcripties van
enkele bronnen, kaarten en een uitgebreid register.
Schönrock benadert de huisbouw vanuit een sterk overheidsgestuurd
instrumentarium en besteedt daarbij aandacht aan vrijwel alle denkbare
aspecten van het woonhuis. Het sterke van zijn opzet, is dat hij zijn
centrale vraagstelling steeds voorop zet. Hij gebruikt de huizen daarbij als
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ondersteuning van zijn betoog, waarbij zowel historische als architectuuren bouwhistorische methoden worden gebruikt om het veranderings- en
differentiatieproces te begrijpen dat zich in de woonhuisbouw van de 18de
eeuw in Greifswald voordeed. Schönrock schuwt het bouwhistorische detail
niet en gaat in op ontwikkelingen in vakwerkbouw en andere constructieve
aspecten. Hij weet dit mooi te verbinden met de lokale bouworganisatie
en ter beschikking staande bouwmaterialen (bijv. p. 255-256) én met de
ontwikkelingen in wooncultuur. Daarbij trekt hij voortdurend lijnen naar andere
steden in Noord Duitsland, met name naar Stralsund, Wolgast en Wismar. Hij
wijst daarbij weliswaar op overeenkomsten, maar laat ook zien dat bepaalde
fenomenen, zoals het draaien van de gebouwrichting in de vroege 18de eeuw,
zich in Stralsund en Wolgast juist niet voordoen. In die gevallen is een voor de
hand liggen economische verklaring niet voldoende, er moeten dus ook meer
lokale bijzonderheden van de stedelijke gemeenschap van invloed zijn geweest.
De vraag hoe de in het boek geschetste ontwikkelingen zich nu tot Zweden
zelf en andere Europese gebieden verhouden, blijft vooralsnog onbeantwoord.
Maar Schönrock heeft in ieder geval voor Greifswald een uitermate waardevol
boek geschreven, dat alle ingrediënten in zich heeft voor verdere vergelijkende
en synthetiserende studies en dat ook voor Nederlandse huizenonderzoekers
een aanrader is. Door de brede aanpak is Greifswalder Bürgerhäuser een
bijzonder complete studie geworden. Voor de Nederlandse lezer die wat
minder met de Duitse taal vertrouwd is, komt de auteur soms wat breedsprakig
over want hij besteedt veel aandacht aan details, maar hij maakt dit goed door
een prettig leesbare schrijfstijl.
Het boek zelf is ondanks de redelijk gepeperde prijs van 74 euro en vijf
genoemde geldgevers ronduit goedkoop uitgegeven, op printpapier dat
vervolgens in een band is geplakt. Maar uiteindelijk is dat het enige bezwaar
dat echt tegen deze publicatie kan worden ingebracht.

Gabri van Tussenbroek
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