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HOOFDSTUKK 5 

CreatorsCreators of a divine style. 
Dee gotische Middeleeuwen van 

Augustuss Welby Pugin en Jozef Thijm 

DeDe Middeleeuwen op de Wereldtentoonstelling 

Inn de vroege ochtend van de eerste mei 1851 klonken in Londen overal de 
klokken.. Het gebeier luidde de feestelijke inwijding van de Great Exhibition 
in.. Koningin Victoria zou de opening persoonlijk verrichten. Onder overwel-
digendee belangstelling schreed de vorstelijke stoet van Buckingham Palace 
naarr Hyde Park. Hier, precies halverwege de beide koninklijke residenties 
Kensingtonn Palace en Buckingham Palace, en in de nabijheid van Theems 
enn Paddington Station, was in minder dan zes maanden tijd een enorme 
tentoonstellingsruimtee verrezen uit glas en gietijzer, zeven maal groter dan 
St.. Paul's Cathedral (afb. 1). Rond het middaguur bereikte het gezelschap 
hett glazen paviljoen. Een Nederlandse ooggetuige schreef in De Tijd: 

afb.. 1. Crystal Palace 
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Hett is twaalf ure. De Koningin treedt binnen; toejuichingen weer-
galmenn door al de deelen van het paleis; men hoort het 'God save 
thee Queen'; het wordt door talrijke choristen aangeheven. Ik zal niet 
beproevenn u in woorden te vertolken het groote schouwspel, dat zich 
voorr onze oogen ontwikkelt; wij kennen op het vaste land niets van 
dee majesteit van het Engelsche ceremonieel. Wij zullen nergens elders 
inn de wereld 25,000 menschen vergaderd vinden, in orde geschaard, 
eerbiedigg stilzwijgend, om daarop drie luide vivats uit te roepen.1 

Prinss Albert, die als voorzitter van de Koninklijke Commissie de expositie 
hadd voorbereid, voerde het woord. De eerste Wereldtentoonstelling aller 
tijdenn zou volgens de 'prince consort' welvaart en welzijn onder de mensen 
vergroten,, en de internationale samenwerking en vrede versterken. Na een 
inspectietochtt van de cortege, waarin naast ministers en buitenlandse vorsten 
-- onder wie prins Hendrik der Nederlanden - ook organisatoren, ontwerpers 
enn bouwers van de tentoonstelling meeliepen, opende de koningin officieel 
dee expositie. 'Het was de grootste dag in onze geschiedenis,' schreef ze later 
aann haar oom, de Belgische koning Leopold i.2 

Inn het deftige gevolg liep ook Joseph Paxton mee, landschapsarchitect 
enn hoofdtuinier van de graaf van Devonshire. Hij had naam gemaakt als 
ontwerperr van enorme kassen, waarbij voorgefabriceerde onderdelen ter 
plaatsee konden worden geassembleerd. Door dit systeem werd de bouwtijd 
aanzienlijkk bekort en dat was een belangrijke reden geweest om Paxton 
opdrachtt te geven voor realisatie van Crystal Palace, zoals de lichtbasiliek 
doorr het tijdschrift Punch was gedoopt. 

Omm de tentoonstelling voor te bereiden was in januari 1850 een Konink-
lijkee Commissie ter Bevordering van de Nijverheid van alle Volken in het 
levenn geroepen. Tot de leden van het eerste uur behoorden, naast de prins-
gemaall  en vice-president Earl Granville, eerste minister John Russell, de 
parlementsledenn Robert Peel en William Gladstone en de architect Charles 
Barry.. De laatste gaf in deze jaren samen met Augustus Welby Northmore 
Puginn leiding aan de constructie en inrichting van het nieuwe parlementsge-
bouw.. De dagelijkse leiding van de 'World's Fair' berustte bij een Uitvoerend 
Comité,, dat sterk afhankelijk was van plaatselijke comités. De lokale comi-
téss selecteerden potentiële exposanten en gaven vervolgens de betreffende 
namenn door aan Londen. 

Henryy Cole, redacteur van het tijdschrift Summerly's Art Manufactures, 
producentt van de eerste kerstkaart en lid van het Uitvoerend Comité, had 
Paxtonn aangeprezen als architect. Cole had ook zo zijn ideeën over de inrich-
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tingg van de tentoonstellingsruimte. Het industriële productieproces diende 
inn zijn ogen richtinggevend te zijn. De vier fasen van industriële verwerking 
bestondenn uit grondstoffenwinning (raw materials), machinale bewerking 
(machinery),, eindproductie (manufactures) en esthetische afwerking (fine 
arts).. De in de jaren dertig opgerichte school voor kunstnijverheid - Govern-
mentt Schools of Design, gevestigd in Somerset House - die ten doel had 
dee smaakzin van Britse vaklieden en industriëlen te vergroten, moest in de 
laatstee categorie prominent aan bod komen. De academies voor schone kun-
stenn waren daarentegen nadrukkelijk buitengesloten. Hun producten beant-
woorddenn niet aan het industriële karakter van de Wereldtentoonstelling en 
bovendienn hadden kunstenaars voldoende andere expositiemogelijkheden.3 

Dee indeling in vier groepen bleek echter ontoereikend en daarom werden 
dee objecten in dertig klassen ondergebracht. Het grondplan van Crystal 
Palacee zou uiteindelijk niet zozeer worden bepaald door de aard van de 
voorwerpenn of de fasen van industriële bedrijvigheid, maar vooral door 
dee geografische herkomst van de tentoongestelde producten. Meer dan 
tienduizendd creaties uit vierennegentig verschillende landen werden aan 
eenn massapubliek getoond. 

Hett doorschijnende paviljoen zelf leek op een gotische kathedraal. Het 
geoostee bouwwerk omvatte een langgerekte middenbeuk en zijschepen, 
diee in het midden werden doorkruist door een verhoogd transept. De 
voorwerpenn lagen uitgestald in hoofd- en zijschepen, kruisbeuk en op de 
galerijenn van de bovenverdieping. Het gedeelte westelijk van het transept was 
toebedeeldd aan het Verenigd Koninkrijk en de Britse koloniën, de oostelijke 
vleugell  aan de overige landen. 

Evenn ten westen van het zuidelijke transept, in de nabijheid van de Austra-
lischee expositieruimte en het beeldenhof, was een Mediaeval Court, ofwel 
Middeleeuwss Hof te bezichtigen (afb. 2). De hier geëxposeerde voorwerpen 
warenn ingedeeld bij de 'decoratieve kunsten' van de zesentwintigste klasse. 
Dezee klasse omvatte zowel machinaal vervaardigde als handgemaakte ob-
jectenn en was onderverdeeld in kerkelijke ornamentiek, meubilair, behang-
papierr en papier-maché. De drijvende kracht achter het Middeleeuwse Hof 
wass Pugin.4 Mogelijk kende hij Cole uit zijn schooltijd. Eerder had hij in 
elkk geval meegewerkt aan een door Cole georganiseerde tentoonstelling over 
'oudee en middeleeuwse kunst'.5 

Dee meeste van de tentoongestelde voorwerpen in het Middeleeuwse 
Hoff  waren door Pugin ontworpen. De ruimte was via de noordzijde te 
bereiken.. In tegenstelling tot andere afdelingen van de tentoonstelling kende 
hett Middeleeuwse Hof geen bonte verzameling van stijlen. De neogotische 
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wandversieringenn vormden een passend decor voor de erin tentoongestelde 
'middeleeuwse'' kunst. Pugin kon overigens weinig waardering opbrengen 
voorr Crystal Palace, dat hij omschreef als een 'glazen monster' en 'een 
beestachtigee plaats om gotiek te tonen'.6 Ongetwijfeld had hij evenmin een 
hogee dunk van de 'pittoreske' gotiek, die op de Wereldtentoonstelling onder 
meerr was vertegenwoordigd met een door W. Pope ontworpen machine, 
versierdd met gotisch maaswerk.7 

Inn de middeleeuwse salon konden de bezoekers kerkelijke en civiele 
pronkstukkenn bezichtigen. In vitrines lag edelsmeedwerk uitgestald. Konin-
ginn Victoria noteerde in haar dagboek dat zij had genoten van de kerkelijke 
sieradenn in 'Pugen's Mediaeval room'.8 Ook zou zij vol bewondering heb-
benn gesproken over een parure die Pugin zijn vrouw ten geschenke had 
gegeven.9 9 

Dee belangrijkste uitvoerders waren Pugins compagnons John Gregory 
Crace,, meubelmaker uit Londen, Herbert Minton, fabrikant van tegels, por-
seleinn en aardewerk uit Stoke-upon-Trent (Staffordshire), John Hardman, 
prominentee katholiek in Birmingham en eigenaar van een metaalwarenfa-
briek,, en George Myers, steenhouwer en bouwer in Londen.10 Hun namen 
prijktenn aan de vier zijden van het Hof. Pugin leverde zijn medewerkers door-

afb.. 2. Het Middeleeuwse Hof 
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gaanss globale schetsen: 'Je mag gerust verbeteringen aanbrengen,' schreef hij 
ooitt aan Crace, 'als je je maar aan de juiste beginselen houdt.'11 

Vann Crace, zo meldt de catalogus van de Wereldtentoonstelling, waren 
onderr meer meubelstukken en decoraties 'in de middeleeuwse stijl' te zien. 
Hieronderr bevonden zich een eiken kabinet of boekenkast,12een achthoekige 
schrijftafel,133 een 'prie-dieu' met triptiek en eiken kabinet,14 een tweetal 
piano'ss en damasten wandtapijten van zijde en wol. Minton exposeerde 
siertegels,, porselein en gebrandschilderd aardewerk. Zijn grootste creatie 
wass een kachel, voorzien van rasterwerk door Hardman (afb. 3). Uit de 
fabriekk van Hardman kwamen onder andere een miskelk en een pateen 'in 
dee stijl van de vroege veertiende eeuw', een bisschopsstaf'in de stijl van de late 
veertiendee eeuw', kandelaars 'in de stijl van de vijftiende eeuw',15 een altaar 'in 
oudee Franse stijl', kroonluchters,16 corona's bestemd voor kerken,17 bronzen 
lezenaars,188 een bronzen tafel met ingelegd marmer, spiegels met bronzen 
omlijsting,, gebrandschilderde ramen voor kapellen en kerken, maaswerk en 
geborduurdee toga's van zijde. 

Myerss vervaardigde onder meer een stenen beeld van de Maagd met 
Kind199 (afb. 2), een stenen tabernakel, een altaar met retabel,20 een afbeel-
dingg van Johannes de Doper op een korbeel, een eikenhouten kabinet 'in de 
stijll  van de vijftiende eeuw'21 en een venster, ontworpen voor een krankzinni-

afb.. 3. Het Middeleeuwse Hof 
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gengesticht.. Daarnaast exposeerde hij een houten kruisbeeld voor het oksaal 
vann een kapel, een fragment van een oksaal,22 een trap en een open haard 
(allee afgebeeld op afb. 4). Meest in het oog springend waren evenwel Myers' 
graftombee voor bisschop Thomas Walsh (afb. 4), bestemd voor de kerk van 
St.. Chad in Birmingham - de eerste katholieke kathedraal in Engeland sedert 
dee Reformatie, gebouwd naar een ontwerp van Pugin - en een doopvont, die 
hethet hart van het Middeleeuwse Hof vormde (afb. 3).23 Het stenen bekken was 
vervaardigdd 'in de stijl van de vijftiende eeuw' en toonde afbeeldingen van 
dee zondeval, de doop van Christus, de prediking van Johannes en de Kruisi-
ging.. Het was voorzien van een eikenhouten baldakijn. Het middendeel van 
hethet baldakijn kon naar beneden zakken om de vont af te sluiten.24 

afb.. 4. Collectie van Myers op het Middeleeuwse Hof 
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Werkenn van Pugins medewerkers waren ook bij andere klassen ingedeeld. 
Tott klasse 22 (onedele en halfedele metalen) behoorden door Hardman ver-
vaardigdee smeedijzeren en bronzen tralies, haardstellen, kasten, garderobes 
enn een juwelenkistje met ringen, broches, kruisen en oorbellen.25 In klasse 
233 (edele metalen) was Crace vertegenwoordigd met een door hem voor de 
firmaa Hunt & Ruskell ontworpen schaal en terrine.26 De manufactuur van 
Minton,, ondergebracht in klasse 25 (keramiek), omvatte in verschillende 
kleurenn gebrande tegels en diverse porseleinen voorwerpen, waaronder va-
zen,, jardinieres, inktstellen, kandelaars en beelden. De porseleinen beeldjes 
vann mythologische figuren en van Michelangelo, Rafael en Shakespeare wa-
renn gemaakt naar ontwerpen van John Bell.27 Koningin Victoria kocht een 
dessertserviess van Minton dat zij de keizerin van Oostenrijk ten geschenke 
gaf.288 Een grote turkooise vaas met rozenfestoenen werd door prins Albert 
aangekochtt voor Earl Granville, 'ter herinnering aan 1851'.29 Een porseleinen 
bad,, een stoof van baksteen en porseleinen friezen van Minton maakten 
voortss deel uit van klasse 27 ('minerale substanties').30 Geen van deze voor-
werpenn stond opgesteld in het Middeleeuwse Hof. 

Volgenss The Illustrated London News behoorde het Middeleeuwse Hof tot 
dee aantrekkelijkste vertrekken van Crystal Palace.31 Die opvatting kreeg een 
bevestigingg in de beoordelingsrapporten. Elke ochtend vóór tien uur was de 
tentoonstellingg het exclusieve domein van de internationale jury. Per klasse 
steldenn de gecommitteerden een lijst op van de beste ondernemers. Pugin 
behoordee tot de juryleden die de objecten van de dertigste klasse moesten 
beoordelen.322 De zilveren Prize Medal was bedoeld voor verdienstelijke 
producten.. De gouden Council Medal was bestemd voor uitvindingen die 
eenn structurele bijdrage leverden aan de vooruitgang van de industrie. 

Mintonn en Hardman wisten een Council Medal in de wacht te slepen. De 
juryy merkte op dat Mintons objecten in twee categorieën waren te verdelen. 
Enerzijdss maakte hij oorspronkelijke voorwerpen, zoals zijn jardinieres en 
hett door koningin Victoria aangekochte dessertservies, anderzijds maakte 
hijj  traditionele artikelen, die nochtans opvielen door hun schoonheid. Min-
tonn volgde hierin de middeleeuwers, maar daarbij was hij in staat geweest 
hunn mechanische methoden te verbeteren. Hem werd een Council Me-
dall  toegekend voor de eerste categorie 'vanwege de oorspronkelijkheid en 
schoonheidd van het ontwerp'.33 Hardman kreeg een Prize Medal voor zijn 
gebrandschilderdee ramen en enkele van 'in middeleeuwse stijl' uitgevoerde 
kerkelijkee voorwerpen die in Pugin's Court te zien waren geweest. Het ju-
ryrapportt merkte op dat de achtergrond van de ramen te transparant was, 
waardoorr zij inferieur waren aan middeleeuwse vensters. De jury van klasse 
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222 oordeelde daarentegen onomwonden dat de producten van Hardman 'in 
hunn middeleeuws ontwerp' ongeëvenaard waren. Zijn vakmanschap zou in 
dee toekomst nog meer voordeel opleveren als hij zich niet zou beperken tot 
proevenn van middeleeuwse kunst. De gecommitteerden vereerden hem met 
eenn Council Medal.34 Crace ontving een Prize Medal voor een in het Middel-
eeuwsee Hof tentoongesteld fluweelachtig tapijt. Het ontwerp was volgens het 
rapportt 'uniek en prachtig van kleursamenstelling, de stijl middeleeuws'.35 

Myerss tot slot kreeg een Prize Medal voor de graftombe van bisschop Walsh. 
Inn het monument was volgens de beoordelaars de middeleeuwse glans be-
waardd gebleven. En passant prezen zij Pugin voor zijn ontwerpen. Vooral 
wass hij was erin geslaagd een algemeen idee van de kerkelijke kunst der 
Middeleeuwenn te geven.36 

Ookk het Britse oudheidkundige tijdschrift de Ecclesiologist en de Annales 
Archéologiques,Archéologiques, spreekbuis van de Franse neogotische beweging, waren vol 
loff  over het Middeleeuwse Hof.37 August Reichensperger, ideoloog van de 
Duitsee neogotiek, sprak evenzeer zijn bewondering uit.38 Pugin zelf zou niet 
veell  winnen bij het succes. Na sluiting van de expositie kondigde zich de 
eerstee van een reeks zenuwinzinkingen aan, die een jaar later tot zijn dood 
zoudenn leiden. 'Sinds die beroerte mij heeft getroffen, voel ik me neerslach-
tig,'' schreef hij Crace, 'Ik ben er zeker van dit alles is veroorzaakt door die 
verachtelijkee hoeveelheid heidendom en onreinheid op die tentoonstelling.'39 

Dee inrichting van een Middeleeuws Hof op de Wereldtentoonstelling -
toonbeeldd van vooruitgang en moderniteit - heeft wel bevreemding gewekt. 
Puginss salon werd daarom als een gedateerd en nostalgisch fenomeen ge-
zien.400 Maar verleden en heden waren in het Victoriaanse Engeland hecht 
mett elkaar verbonden. Exemplarisch is het Londense St. Pancras-station, 
waarr de gotische facade een modern interieur verbergt. Terwijl de indu-
strialiseringg voortschreed, kreeg de stad - door onder meer het nieuwe 
parlementsgebouw,, AU Saints Church, Barclay's Bank en de Law Courts -
eenn steeds middeleeuwser aanblik. Londen leek aan het einde van de negen-
tiendee eeuw ontegenzeglijk 'middeleeuwser' dan enig moment na de grote 
brandd van 1666.41 

Uitt de toegekende prijzen aan Pugins medewerkers en de waardering 
vann de juryleden voor hun 'industriële productverwerking' bleek ook dat 
velenn van mening waren dat deze mediëvisten een bijdrage aan de moderne 
samenlevingg konden leveren.42 Een recensent van The Illustrated London 
NewsNews meende dat de herleving van middeleeuwse kerkelijke en wereldlijke 
decoratiess 'een van de grote kenmerken van moderne kunst in Engeland' was. 
Hett enthousiasme en de gedegen wetenschap van Pugin hadden daarbij meer 
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bewerkstelligdd dan 'alle stoffige kennis van geleerde sociëteiten'. De journalist 
betreurdee het ten zeerste dat het Middeleeuwse Hof niet tweemaal zoveel 
ruimtee had gekregen.43 'Zie, al weder verheugt zich de eeuw der spoorwegen 
tee kunnen terugwerken!' schreef een Nederlandse bezoeker,44 

Kritiekk kwam nochtans van protestantse zijde, waar sommigen benauwd 
warenn voor een herleving van de Middeleeuwen. Pugin stond te boek als 
overtuigdd katholiek en dat was voldoende reden om de inrichting van zijn 
Middeleeuwsee Hof met argwaan te volgen. Nog voor de opening van de 
tentoonstellingg deed een protestantse medewerker zijn beklag over het grote 
kruiss dat in het Hof was opgehangen (zie afb. 2 en afb. 4). Pugin zelf meende 
datt Lord Ashley ervan overtuigd was dat 'binnen de expositieruimte een 
paapsee kapel werd opgericht'. Cole schreef Pugin dat ophanging van het 
kruiss buiten het doel van de tentoonstelling viel. Ashley schakelde hierop 
Earll  Granville in. Deze antwoordde dat enkel een kruis, en zeker geen crucifix 
(ofwel:: kruisbeeld met corpus) was binnengebracht. Bovendien had het 
Middeleeuwsee Hof volgens de vice-voorzitter door de hoeveelheid huiselijk 
meubilairr 'een voldoende seculier karakter'. Een storm aan protestbrieven, 
waarinn Pugins kruis als een belediging van de natie werd omschreven, 
bereiktee al snel The Times. Earl Granville vroeg de redactie niet mee te werken 
aann een 'No Popery*-stemming. Vooral door de discussie rond het herstel 
vann de katholieke bisschoppelijke hiërarchie in 1850 waren de gemoederen 
verhitt geraakt. In die omstandigheden werd Pugins Hof al snel uitgelegd als 
eenn nieuwe daad van 'pauselijke agressie'.45 

Puginn en zijn medewerkers Hardman, Myers, Minton en Crace wilden 
mett de Gothic Revival de ziel van het middeleeuwse tijdvak tot uitdrukking 
brengenn door reconstructie van zijn uiterlijke schoonheid.46 Hartstochtelijk 
gingenn Pugin en zijn compagnons op zoek naar de verloren wereld van 
dee Middeleeuwen, Dat zij daarbij - evenals de historici, kunstenaars en 
schrijverss die in vorige hoofdstukken naar voren kwamen - hun eigen 
Middeleeuwenn schiepen, was natuurlijk onvermijdelijk. 

Ditt hoofdstuk probeert een antwoord te vinden op de volgende vragen. 
Welkk beeld vormde Pugin zich van de Middeleeuwen? Hoe kwam die ori-
ëntatiee op de Middeleeuwen tot uiting in bouwkunst, decoratieve kunsten 
enn liturgie? Was de neogotiek in zijn ogen imitatie of moderne inventie? En, 
hoee eigenden Britse katholieken en anglicanen zich het middeleeuwse ver-
ledenn toe? Pugin behoorde evenals Jozef Alberdingk Thijm tot de katholieke 
minderheidd in een overwegend protestantse natie. In een laatste paragraaf 
wordenn denkbeelden van beide personen over Middeleeuwen en neogotiek 
mett elkaar geconfronteerd. 
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HetHet gotisch discours 

Dee middeleeuwers die vanaf de twaalfde eeuw gebouwen ontwierpen met 
spitsbogen,, steunberen en luchtbogen, hadden geen specifieke benaming 
voorr die bouwstijl. In de Renaissance voorzag de kunstenaar en schrijver 
Giorgioo Vasari de architectuur van de Middeleeuwen van een ontstaansmy-
thee en vooroordeel. 'Deze manier van bouwen,' schreef hij, 'was uitgevonden 
doorr de Goten, die dergelijke constructies maakten nadat alle antieke ge-
bouwenn waren verwoest en alle architecten omgekomen in de oorlogen. De 
Gotenn versierden de gewelven met spitsbogen [en] vulden heel Italië' met 
hunn vervloekte bouwsels.'47 

Hett adjectief 'gotisch' werd pas voor het eerst met middeleeuwse bouw-
werkenn in verband gebracht door de Vlaamse jezuïet Carolus Scribanius, 
diee in 1610 de beurs van Antwerpen omschreef als 'opus Goticum', een go-
tischh werk.48 De term 'gotisch' kon soms ook betrekking hebben op wat 
sindss de negentiende eeuw als 'Romaans' werd aangeduid (of op beide stij-
len).. Bij humanisten oogstte de 'gotische' bouwwijze bepaald niet enkel 
kritiek.. Petrarca omschreef de kathedraal van Keulen als 'een buitengewoon 
mooiee kerk', de Elzasser geleerde Jakob Wimpheling stelde het munster van 
Straatsburgg boven de Griekse tempels en Egyptische piramiden, en André 
Duchesnee was van mening dat de Notre-Dame alle kerken in stijl en omvang 
overtrof.49 9 

Inn Engeland had in de zestiende eeuw de 'classicistische' mode haar in-
tredee gedaan. Terzelfder tijd waren ten gevolge van de ontbinding van de 
kloosterss vele abdijkerken verwoest. De kerken die de Reformatie overleef-
den,, werden vervolgens ontdaan van onder meer crucifixen, gebrandschil-
derdd glas en muurschilderingen. Ruïnes oogstten veel bewondering. In de 
Churchh of England bestond een richting die benadrukte dat de Engelse Kerk 
zichh in de Middeleeuwen betrekkelijk onafhankelijk van Rome had opge-
steld.. Daarmee was de continuïteit tussen de anglicaanse Kerk en de mid-
deleeuwsee katholiekee Kerk veilig gesteld. Dergelijke historische constructies 
werdenn verdedigd aan universiteiten in Oxford en Cambridge, waar veel 
anglicaansee geestelijken werden opgeleid. Probleemloos konden in beide 
stedenn de universiteitscolleges, in de twaalfde en dertiende eeuw opgetrok-
kenn in gotische stijl, gedurende de zeventiende eeuw worden uitgebreid met 
bibliotheken,, kapellen en zalen in de 'oude stijl' - de term 'gotiek' werd in 
Engelandd pas aan het einde van de eeuw meer gangbaar.50 Sir Christopher 
Wrenn was een van de eersten die de gotiek als een aparte bouwkundige 
stijll  benoemde. Wren merkte op dat 'de Italianen een onderscheid maak-
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tenn tussen de gotische en Romeinse wijze van bouwen*.51 Ook sprak hij van 
tweee middeleeuwse bouwwijzen: de Saksische (dat wil zeggen Romaanse) en 
gotische. . 

Hett begrip 'Goten' was op het schiereiland populair bij degenen die de 
machtt van de koning wilden beperken. Volgens hen behoorden de Ange-
lenn en Saksen, die de Romeinen uit Albion hadden verdreven, evenals de 
Gotenn tot het vrijheidslievende volk der Germanen, dat - zoals Tacitus had 
geschrevenn - elke vorm van tirannie afwees. De Angelsaksische raad, de 'wi-
tenagemot',, was de voorloper van het Engelse parlement. De beklemtoning 
vann het 'Gotische' vrijheidsstreven beleefde een hoogtepunt in de Whig-
historiografie.. Vooral de verlening van de Magna Carta door de Engelse 
koningg Jan zonder Land gold als een mijlpaal in de strijd tegen het koning-
schap.. 'Wat het parlement aangaat,' schreef Jonathan Swift aan Alexander 
Pope,, 'ik bewonder de wijsheid van die gotische instelling.'52 

Jamess Tyrell bracht ogenschijnlijk een verbinding tot stand tussen par-
lementarismee en bouwkunst. In zijn Bibliotheca Politica had hij de rechten 
vann het parlement verdedigd. Daarnaast was hij de eerste, die een tuin-
landschapp met 'gotische tempel' liet aanleggen op zijn landgoed Shotover bij 
Oxford.. De jaren waarin dit gebeurde, 1716-1717, luidden een nieuwe periode 
in.. In de voorgaande eeuw hadden architecten hun inspiratie in bestaande 
middeleeuwsee gebouwen, vooral kerken en universiteitscolleges, gezocht. 
Voorr tuinarchitectuur bestonden echter geen middeleeuwse voorbeelden. 
Gotiekk ('Gothick') werd allengs een verzamelnaam voor formele elementen, 
zoalss pinakels, spitsbogen en maaswerk, die naar eigen goeddunken kon-
denn worden toegepast. Het beroemdste voorbeeld was ongetwijfeld de vill a 
diee Horace Walpole, jongste zoon van eerste minister Robert Walpole, Het 
bouwenn op Strawberry Hill in Twickenham, even ten westen van Londen. 
Walpolee ontleende zijn ontwerpen op eclectische wijze aan antiquarische 
illustratiess en aan bestaande voorbeelden, ook van kerkelijke gebouwen. Te-
genoverr de classicistische regelmaat gaf hij de voorkeur aan asymmetrische 
verhoudingen.. Deze 'pittoreske' stijl drong ook door in de historieschil-
derkunst.533 De toepassing van gotische bouwelementen ging gelijk op met 
dee betekenisverandering van het begrip 'natuur'. Vanaf het midden van de 
achttiendee eeuw werd 'natuur' niet langer gedefinieerd in termen van (clas-
sicistische)) orde, maar in termen van (gotische) onregelmatigheid.54 

Mett zijn onderzoek naar het sublieme, waarbij de objectieve esthetica 
plaatss maakte voor een sensationistische, leverde Edmund Burke de be-
ginselenn op basis waarvan schrijvers na hem de gotiek verkozen boven de 
Grieksee architectuur. De dichter Samuel Coleridge noteerde aldus: 
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Alss ik een Griekse tempel binnentreed, is mijn oog betoverd en mijn 
geestt verrukt. Ik voel me verheven en ben trots een mens te zijn. Maar 
dee gotische kunst is subliem. Als ik een kathedraal binnenkom, raak 
ikk vervuld van vroomheid en eerbied. De dingen om mij heen raak ik 
kwijtt en mijn hele wezen reikt tot in oneindigheid.55 

Ookk Pugin omschreef de gotiek als 'sublieme stijl van kerkarchitectuur'.56 

Nieuwee impulsen kreeg de gotische bouworde aan het einde van de acht-
tiendee eeuw door de ontwikkeling van het antiquarische onderzoek. De 
begrippenn 'antiquary' en 'antiquarian' werden in Engeland vanaf de zeven-
tiendee eeuw meer met middeleeuwse en Britse oudheden geassocieerd dan 
mett een interesse in de Grieks-Romeinse Oudheid. Iemand die zich ver-
dieptee in de klassieken werd in de achttiende eeuw hier veelal aangeduid als 
'virtuoso'' of'connoisseur'. De in 1717 heropgerichte Society of Antiquaries 
off  London wilde kennis van 'antiquiteiten van Engeland' bevorderen. Dat 
neemtt niet weg dat Horace Walpole er in 1783 geen geheim van maakte dat 
dezee Society zich naar zijn mening te veel inliet met Romeinse overblijfse-
len.. Mede hierdoor sloot hij zich aan bij de drie jaren tevoren opgerichte 
Schotsee Society of Antiquaries.57 Vanaf de tweede helft van de achttiende 
eeuw,, en vooral na de Franse Revolutie, publiceerden antiquaren, dikwijl s 
verbondenn aan de Society of London, studies die een nauwkeuriger beeld 
vann de architectuur van de Middeleeuwen gaven.58 Factoren die hieraan bij-
droegenn waren het opkomende historisme en de verontwaardiging over de 
verwoestingg van kerken en kloosters door Franse sansculottes. 

Inn 1742 had Batty Langley nog in zijn Ancient Architecture Restored and 
ImprovedImproved geschreven dat de gotiek een corrupte versie van de Romeinse 
bouwkunstt was. Deze bouwwijze kon worden verbeterd door een juiste 
toepassingg van de voorschriften van Vitruvius en Palladio. Bisschop Richard 
Hurdd bracht daarentegen als eerste (in zijn Letters on Chivalry and Romance 
uitt 1762) naar voren dat de gotiek niet volgens 'Griekse regels' beoordeeld 
moestt worden. De Oudheid stond daarmee niet langer als een tijdloos 
ideaall  buiten de geschiedenis, maar werd zelf onderdeel van het historisch 
proces.. Velen gingen vervolgens op zoek naar de geschiedenis van de gotische 
bouwstijl. . 

Tott dan hadden sommigen, onder wie John Evelyn en Wren, gemeend dat 
dee bouwwijze door kruisvaarders uit het oosten was meegenomen. James 
Benthamm beweerde in zijn The History and Antiquities of the Conventual and 
CathedralCathedral Church at Ely dat de gotiek voortkwam uit de Saksische of Nor-
mandischee stijl en daarmee een nationale uitvinding was. John Milner, apos-
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tolischh vicaris van Midland District, benadrukte de katholieke oorsprong van 
dee spitsbogenstijl - een gedachte die Pugin later zou overnemen.59 Als een 
vann de eersten stelde Milner een periodisering van de Pointed Style voor. 
Eenn chronologie en nomenclatuur die tot op heden gangbaar zijn gebleven, 
werdd in 1817 opgesteld door de quaker Thomas Rickman (afb. 5). Hij onder-
scheiddee achtereenvolgens Norman (vanaf 1066), Early English (vanaf 1189), 
Decoratedd English (vanaf 1307) en Perpendicular English (vanaf 1377) .60 

Rickmann hield vast aan een Engelse oorsprong van de gotiek. In deze pe-
riodee raakten velen vertrouwd met de middeleeuwse bouwwijze door de 
uitgavee van platenboeken. De Society of Antiquaries publiceerde de Vetusta 
Monumenta,Monumenta, waarin, vooral na 1790, gravures van middeleeuwse gebouwen 
warenn opgenomen. John Carter was de belangrijkste tekenaar van deze serie. 
Eenn andere uitgever van platenboeken was John Britton. Aan een van zijn 
werken,, Architectural Antiquities of Great Britain, verleende Pugins vader 
zijnn medewerking. 

DeDe ontdekking van de katholieke gotiek 

Dee oorsprong van Augustus Welby Pugins mediëvisme was nauw verweven 
mett beroep en interessen van zijn vader, Auguste Charles Pugin. De laatste 
wass in 1768 of 1769 geboren te Parijs in de parochie van Saint-Sulpice -
dee plek waar tachtig jaar later een andere mediëvist, de schrijver Joris-Karl 

afb.. 5. Decorated English volgens Thomas Rickman 
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Huysmans,, zou opgroeien. Hier maakte Pugin senior vermoedelijk illustra-
tiess voor Le Cabinet des Modes,61 Waarschijnlijk emigreerde hij gedurende 
dee Revolutiejaren naar Engeland. Op 27 maart 1792 stond hij in elk geval 
ingeschrevenn als student in de schilderkunst aan de Royal Academy Schools. 

Dee belangstelling van Pugin senior voor de bouwkunst kon hij naar ei-
genn zeggen ontplooien in het atelier van architect John Nash in Wales.62 

Nash,, fellow van de Society of Antiquaries, gold als onbetwiste koning van 
dee pittoreske 'kasteelgotiek'.63 Omstreeks 1796 kwam Pugin met Nash naar 
Londen.. Mogelijk zijn van hem enkele schilderingen in de gotische 'pictu-
resquee style' bewaard gebleven. Hierop zijn huizen te zien, die Nash graag 
voorr zijn cliënten wilde bouwen.64 Het begrip 'pittoresk' had betrekking op 
'ruwheid'' en 'onregelmatigheid'. Uwedale Price, een van de theoretici van 
hett pittoreske, schreef: 'De gotische architectuur wordt algemeen als meer 
pittoreskk beschouwd, ofschoon zij minder mooi is dan de Griekse.'65 Pugins 
bouwkundigee activiteiten beperkten zich naar het zich laat aanzien tot en-
kelee kleinere projecten. Bekend zijn onder meer een schets van een serre met 
gotischh gewelf, een bouwtekening van een schilderachtig gotisch mausoleum 
voorr prinses Charlotte en een ontwerp voor het interieur van een diorama 
inn Regent's Park.66 

Wass Pugin senior via Nash vertrouwd geraakt met de schilderachtige 
gotiek,, in zijn werk voor Rudolph Ackermann kreeg hij met het authentieke 
middeleeuwsee bouwwezen te maken. De Duitse emigrant Ackermann was 
behalvee uitvinder, boekhandelaar en ontwerper van koetsen, ook uitgever. 
Naastt boeken publiceerde hij de Repository of the Arts, Literature, Commerce, 
Manufactures,Manufactures, Fashions and Politics, een periodiek dat was geënt op Le 
CabinetCabinet des Modes (en het Duitse tijdschrift Journal des Luxus und der 
Moden).Moden). Pugin maakte diverse illustraties voor de Repository of Arts. 

Eenn van Ackermanns succesvolle uitgaven was The Microcosm of London, 
schetsenn van het drukke leven in een negentiende-eeuwse metropool. Het 
ideee hiervoor was waarschijnlijk afkomstig van Pugin.67 Het boek bestond 
uitt honderd kleurplaten, voorzien van begeleidende teksten. Pugin tekende 
dee gebouwen en interieurs, Thomas Rowlandson droeg zorg voor de vaak 
humoristischh uitgebeelde personages. In de Microcosm was ook een illu-
stratiee van het gotische stadhuis in Londen opgenomen.68 Voor een tweetal 
anderee uitgaven van Ackermann maakte Pugin tekeningen van Westminster 
Abbey.699 Een enkele keer werden tekeningen uit de Repository of the Arts 
gebundeldd en uitgegeven in afzonderlijke boeken. Op deze wijze ontstond 
Puginss Gothic Furniture (1827) - niet te verwarren met Gothic furniture in the 
stylestyle of the fifteenth century, een werk dat zijn zoon acht jaar later zou publi-
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ceren.700 Pugin senior oogstte steeds meer roem als tekenaar en aquarellist. In 
18077 werd hij 'associate member' van de Society of Painters in Water Colours. 

Inn de loop der jaren bouwde Pugin senior een imposante bibliotheek 
op,, met Franse, Italiaanse en Engelse titels. In zijn boekerij bevonden zich 
historischee en literaire werken, waaronder Voltaires he siècle de Louis xiv, 
Gibbonss Decline and Fall en gedichten van Byron.71 Daarnaast bezat hij 
verhandelingenn over de klassieke bouwkunst, onder meer een uitgave van 
Vitruvius,, diverse edities van Palladio en platenboeken van Piranesi.72 Het 
grootstee deel van zijn boeken bestond uit antiquarische studies. Pugin 
kendee de hiervoor genoemde opstellen van Milner, Rickman en Britton 
enn beschikte over Carters platenboek van de kathedraal van Durham.73 

Meerr dan eens maakte hij een reis naar Normandië, soms vergezeld van 
zijnn zoon (afb. 6). De laatste schreef later over die reizen: 'Deze periode 
vann mijn leven was er een van groot geestelijk geluk. Ik leefde bijna in deze 

afb.. 6. Foto van Pugin junior naar een daguerreotype van omstreeks 1840 
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grootsee kerken. Met veel genoegen mijmerde ik over hun oude pracht.'74 Dat 
leiddee overigens niet tot gevoelens van nostalgie, zoals bij Chateaubriand. 
Toenn Pugin junior de ruïnes van de abdij in Saint-Wandrille aanschouwde, 
mijmerdee hij: 'Waarom zouden we verwoestingen uit het verleden betreuren, 
alss het geloof, de bron van alle grote werken, nog steeds bestaat?'75 Men moest 
dee overblijfselen niet als ruïnes, maar als gebouwen bekijken. 

InIn Normandië ontmoette Pugin senior Adolphe Napoléon Didron, uitge-
verr van de Annates Archéobgiques en Arcisse de Caumont, oprichter van de 
Sociétéé des Antiquaires de Normandië. Onder 'archéologie' verstond Didron 
nietss anders dan kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen. Caumonts essay 
overr de religieuze architectuur van de Middeleeuwen en de Mémoires van 
dienss Société maakten deel uit van Pugins bibliotheek.76 Hierin waren ook 
nogg andere Franse publicaties te vinden, zoals de door baron Taylor, Charles 
Nodierr en Alphonse de Cailleux uitgegeven serie Voyages pittoresques et ro-
mantiquesmantiques dans Vancienne France en de catalogus van Lenoirs Musée des 
Monumentss Francais.77 

Toenn Pugin senior de vijfti g was gepasseerd, nam hij zelf het initiatief 
tott het samenstellen van boeken. Zijn eerste belangrijke werk was Speci-
mensmens of Gothic Architecture, waarvan het eerste deel in 1821 en het tweede in 
18233 verscheen.78 Het idee om gotische bouwelementen - zoals deuren, ven-
sters,, steunberen, pinakels, balustraden, gewelven, tracering, open haarden, 
schermen,, schoorstenen en daken - op schaal te tekenen, zodat bouwers die 
meteenn konden namaken, was afkomstig van Edward James Wülson, een ka-
tholiekk uit Lincoln.79 Deze was niet enkel bekend met bouwkundige studies, 
maarr las ook literaire en filosofische werken, waaronder Burkes uiteenzet-
tingenn over het sublieme.80 Pugin en zijn leerlingen verrichtten de metingen, 
vervaardigdenn de schetsen en maakten de gravures. Willson schreef een in-
leidendd essay, getiteld 'Opmerkingen over gotische bouwkunst en moderne 
imitaties'' Verder droeg hij zorg voor de begeleidende teksten en voegde hij 
eenn 'Glossarium van middeleeuwse technische termen' toe. Het boek was 
beslistt niet bedoeld als 'platenboek voor geleerden' 

InIn het voorwoord werd de pragmatische bedoeling van het boek bena-
drukt.. Kritiek werd hier geuit op architecten die stijlen van verschillende 
periodenn door elkaar haspelden, en elementen van kasteelbouw, huizen-
bouww en kerkelijke architectuur in een en hetzelfde bouwwerk toepasten. 
Mett behulp van Specimens zouden dergelijke dwaasheden voorkomen kun-
nenn worden. 

Inn zijn inleidend opstel - waarvan veel gedachten later zouden terugke-
renn in het werk van Pugin junior - schreef Willson dat na vier eeuwen van 
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grotee bloei de ondergang van de gotiek was ingeluid door de Reformatie. 
Kloosterkerkenn werden toen afgebroken en kathedralen beroofd van beel-
den,, tabernakels, bisschopstronen en oksalen. De overgebleven gebouwen 
raaktenn vervolgens overspoeld met Italiaanse elementen. 'Een betweterige 
voorkeurr voor de Italiaanse mode bracht de spitsboog en alle gebouwen 
diee hierop waren gebaseerd in opspraak met de geringschattende term go-
tiek.'' Op den duur raakte alle kennis van deze stijl verloren. Maar een nieuwe 
smaakk in de letterkunde leidde volgens Willson tot een revolutie in de bouw-
kunst.. Horace Walpole kwam de eer toe de gotische architectuur te hebben 
herontdekt.. Dat wil zeggen, in zijn verzen had hij de kapel van King's College 
inn Cambridge bezongen. Maar zijn villa op Strawberry Hill was bouwkundig 
gezienn slechts een 'stapel ongerijmdheden'. 

Serieuzee bestudering van de gotische bouwkunst was begonnen met Tho-
mass Warton, professor in de dichtkunst te Oxford, die het chronologisch 
inzichtt in de verschillende stijlen had verbeterd, en met het antiquarische 
werkk van Bentham en Milner. lames Essex en James Wyatt deden hiermee 
hunn voordeel. Essex was de eerste architect die een 'correct gevoel bezat voor 
imitatiess van oude Engelse architectuur' Door het succes van Wyatt - archi-
tectt van Fonthill Abbey, het hoogtepunt van de pittoreske 'kloostergotiek' -
wass de gotische bouworde een gangbare stijl geworden. Willson was uiteinde-
lij kk van mening dat zowel de klassieke als de gotische stijl recht van bestaan 
hadden.. Het kwam er slechts op aan dat een architect 'in zijn uitvinding 
moestt proberen te denken op de wijze van de oorspronkelijke uitvinders'.81 

Inn het tweede deel van Specimens zette Willson zijn inleiding voort. 
Hijj  deelde de mening van Whittington die in zijn Historical Survey of 
thethe Ecclesiastical Antiquities of France (postuum gepubliceerd in 1809) had 
beweerdd dat de gotiek niet in Engeland was ontstaan.82 Ten onrechte had 
Johnn Carter in zijn 'verhitte verbeelding' met minachting neergekeken op 
Whittington.. Veel bewondering had Willson ook voorr de Duitse gotiek, die 
hijj  kende van Georg Mollers Denkmüler der deutschen Baukunst*3 Willson 
onderscheiddee zes perioden in de Engelse bouwkunst. Op de Angelsaksische 
stijll  (597-1066) was de Anglo-Normandische of (in navolging van William 
Gunn)) Romanesque of Romaanse stijl (1066-1189) gevolgd. De gotiek kende 
vierr periodes: Early Gothic of Lancet-Arch Gothic (1189-1272, toegepast in 
dee kathedraal van Salisbury), Pure Gothic of Decorated English (1272-1377, 
inn Westminster Abbey), Ornamented Gothic of (in navolging van Rickman) 
Perpendicularr English (1377-1460, in de kathedraal van Winchester) en 
Floridd Gothic of Highly Decorated English (1460-1547, in King's College). 

Aann het einde van zijn inleiding kwam Willson terug op de moderne 
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gotiek.. Vier moeilijkheden deden zich hier voor. Het was om te beginnen 
nagenoegg onmogelijk om de complexiteit en perfectie van de middeleeuwse 
gotiekk te evenaren. Daarnaast waren de kosten door het arbeidsintensieve 
werkk nauwelijks op te brengen. Door een gebrek aan scholing waren voorts 
nauwelijkss competente vaklieden voorhanden. En tot slot was de gotiek 
niett geschikt voor moderne woningen aangezien de burgers veel te verwend 
warenn geworden.84 

Naa Specimens ofGothic Architecture werkte Pugin senior mee aan diverse 
uitgavenn waarin ook de middeleeuwse architectuur een plaats vond. Met 
Johnn Britton, die Specimens had uitgegeven,85 stelde Pugin een tekst- en 
platenboekk samen over de 'publieke gebouwen' in Londen. Een van de 
auteurs,, de architect Joseph Gwilt, meende - niet veel anders dan Pugin 
juniorr later - dat de mythologische, heidense beelden in St. Paul's en andere 
godshuizenn in strijd waren met de goede smaak en het christelijke geloof. En 
evenalss Pugin junior bekritiseerde hij de opleiding van vaklieden en verder 
hethet oordeelsvermogen van de 'Church Commissioners', die, onder meer om 
dee geest van de Franse Revolutie te bezweren, van overheidswege opdracht 
haddenn gekregen nieuwe anglicaanse kerken te bouwen.86 

Dee gotische bouwwijze die Pugin senior in Normandië had leren ken-
nen,, werkte hij uit in Specimens of the Architectural Antiquities of Normandy. 
Brittonn schreef de begeleidende tekst, waarin hij aangaf dat het boek een 
oudheidkundigee bijdrage wilde leveren aan het onderzoek naar oorsprong 
enn wezen van de Pointed Style.87 Onder leiding van Pugin kwam ook een pla-
tenboekk over Parijs tot stand. De teksten waren geschreven door Ventouillac, 
diee geen geheim maakte van zijn antirevolutionaire gezindheid. Pugin junior 
maaktee hiervoor schetsen van onder andere de Sainte-Chapelle en de Notre-
Dame.888 In 1831 voltooide Pugin senior een werk over houten gevelspitsen, 
diee eertijds de woonhuizen van alle grote middeleeuwse steden sierden89 en 
eenn boek waarin vooral voorbeelden van stenen decoraties waren te vinden, 
zoalss beelden, kapitelen, sluitstenen en pinakels.90 

Naa onenigheden met Britton besloot Pugin, ditmaal weer in samenwer-
kingg met Willson, onder eigen naam een nieuw boek uit te geven, Examples of 
GothicGothic Architecture.91 De voorbeelden in Examples waren over het algemeen 
meerr uitgewerkt dan die in Specimens. Daarnaast waren de afgebeelde en 
beschrevenn onderdelen niet gerangschikt op onderwerp, maar op plaats van 
herkomst.. In Examples richtten beide samenstellers zich meer op de civiele 
dann op de kerkelijke architectuur. 

Willsonn maakte in de inleiding duidelijk dat voorbeelden van de vroege 
lancetboogstijll  ontbraken, aangezien die minder geschikt waren voor hui-
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zenbouw.. In Examples voerde vooral de Tudorstijl de boventoon. De her-
levingg van de gotische bouwkunst in de negentiende eeuw was volgens de 
inleiderr vooral een Engelse aangelegenheid. Willson maakte bezwaar te-
genn de term 'christelijke architectuur', die door Britton was gemunt. Het 
christendomm was immers reeds lang vóór de opkomst van de gotiek in alle 
delenn van beschaafd Europa doorgedrongen. 'Als we een term aan de religie 
moetenn ontlenen, kunnen we nog het best van "katholieke" architectuur 
spreken,'' schreef Willson. 'Want de meest sublieme producten van deze stijl 
warenn oorspronkelijk gewijd aan de plechtigheden van de katholieke litur-
gie.. En anderzijds volgde de ondergang van deze bouwkunst precies op de 
omverwerpingg van het katholicisme.*92 

Dergelijkee gedachten zouden terugkeren in het vroegste werk van Pugin 
junior.. Maar ook op andere punten hadden zij overeenkomstige denkbeel-
den.. Zo meende Willson, evenals Pugin later, dat de herleving van de gotiek 
gebaseerdd diende te zijn op antiquarisch onderzoek en meenden beiden 
datdat architecten zich niet moesten toeleggen op 'slaafse imitatie van oude 
modellen'.. Dergelijke beperkingen zouden absurd zijn.93 En net als Willson, 
wass ook Pugin junior van mening dat klassieke tempels en vormen nooit 
geschiktt konden zijn voor de doeleinden van christelijke kerken. Tot slot be-
toogdenn beiden dat de gotische stijl aan de moderne leefwijze mocht worden 
aangepast,, mits gebruik werd gemaakt van de juiste bouwkundige principes. 
Wantt de gotische stijl kon nog steeds diensten bewijzen aan de moderne tijd. 
'Eenn eenvoudig steegje of pleintje in de stijl van de vijftiende of zestiende 
eeuww zou zeker bewondering oogsten, als de woningen op oordeelkundige 
enn gepaste wijze waren gerangschikt'.94 

Contrasts Contrasts 

Klassiekk versus gotiek 

Dee Middeleeuwen kleurden vanaf het begin de werken van Pugin junior. 
Toenn hij vijftien jaar oud was, ontwierp hij meubels in gotische stijl voor 
Windsorr Castle. George iv had het kasteel een gotische aanblik gegeven. 
Dee koning was een overtuigd mediëvist. Bij zijn kroning had hij nadruk-
kelijkk middeleeuwse voorschriften gevolgd. Ook had hij in Westminster 
Halll  een groots middeleeuws banket gehouden. Pugin senior maakte van 
dee kroningsceremonie een schildering.95 Voor het Koninklijk Huis maakte 
Puginn junior ook schetsen voor een 'Kroningsbeker', waarvan de decoraties 
ontleendd waren aan de middeleeuwse architectuur.96 Pogingen tot oudheid-
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kundigee studie van de edelsmeedkunst deed hij in een schetsboek van 1832, 
getiteldd The Chest.97 

Inn deze jaren raakte Pugin junior ook betrokken bij het theater. Voor de 
balletuitvoeringg van Kenilworth, bewerkt naar de roman van Walter Scott 
enn opgevoerd in King's Theatre te Londen, schilderde hij decorstukken en 
ontwierpp hij kostuums.98 In 1833 schreef hij Wülson dat hij zijn werkzaam-
hedenn aan het theater had stopgezet. Hij wilde zich voortaan geheel wijden 
aann de gotische architectuur." Zijn correspondent deelde hij verder mee dat 
hijj  plannen had voor 'bouwkundige expedities' naar Frankrijk en de Ne-
derlanden,, waarbij hij tevens zijn verzameling van 'oudheden van Willem 
dee Veroveraar tot Hendrik vm' wilde uitbreiden.100 Met die collectie was hij 
reedss op elfjarige leeftijd begonnen.101 

Grotee indruk maakte de gotische kathedraal van Vicars' Close, Wells, 
opp de jonge Pugin. 'Antique verbleekte hier voor antientl schreef hij.102 

Dee verhouding tussen Oudheid ('antique') en 'oude' middeleeuwse tijden 
werdd in Londen urgent na de brand van 16 oktober 1834, die het grootste 
deell  van het parlementsgebouw in as legde. Pugin, die hiervan getuige was, 
schreeff  aan Wülson: 'Het is verheugend dat de mengelmoes van Soane en de 
ketterijenn van Wvatt voorgoed zijn prijsgegeven aan de vergetelheid.' Zodra 
hemm ter ore zou komen dat Robert Smirke, overtuigd Greek Revivalist en 
bouwerr van onder meer het Brits Museum, Westminster wilde herbouwen, 
zouu hij onmiddellijk tot de aanval overgaan.103 

Eenn jaar later was het zover.104 Aanleiding voor Pugins aanval was een 
schotschrift,, geschreven door de architect Arthur William Hakewill, waarin 
dezee had geopperd dat de klassieke stijl het meest geschikt was voor de 
nieuwee Houses of Parliament, aangezien de gotiek geen beeldhouw- en 
schilderkunstt kende. De 'Griekse bloem' was in zijn ogen ver te verkiezen 
bovenn de 'barbaarse Middeleeuwen'. Pugin schreef een reactie waarin hijj  zich 
voorr de eerste maal architect noemde. Even buiten Salisbury was hij immers 
begonnenn met de bouw van zijn huis Saint Marie's Grange (Alderbury, 
Wiltshire,, voltooid in 1836), 'een compleet bouwwerk uit de vijftiende eeuw' 

(afb.. 7).105 

Inn zijn weerwoord volgde Pugin twee stappen. Eerst gaf hij feiten die 
moestenn aantonen dat Hakewills redenering ondeugdelijk was. Zo toonde 
hijj  met verschillende voorbeelden aan dat de interieurs en facades van de 
gotischee bouwwerken versierd waren geweest met sculpturen. En op zowel 
panelenn als glasramen hadden de oude meesters bewezen dat de 'schilder-
kunst'' in overeenstemming was met de gotische bouwwijze. Vervolgens ging 
hijj  over tot de aanval. Pugin schreef dat het absurd was om bouwwerken op 
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tee richten, waarvan het karakter wortelde in vreemde landen en klimaten. 
Dee dwaasheid om 'de droge en monotone tempels van Athene passend te 
makenn voor hedendaagse doeleinden' nam steeds grotere vormen aan. Het 
treurigee resultaat van die ontwikkeling was dat 'de veelkleurige en toepas-
selijkee stijlen die in ons land gedurende de Middeleeuwen werden gebruikt' 
genadelooss waren opgeofferd.106 

Herhaaldelijkk zou Pugin de instandhouding van het heidendom in de 
bouwkunstt toeschrijven aan de Royal Academy107 en de Government Schools 
off  Design. Studenten sleten hier hun dagen met het geestdodende natekenen 
vann Pompejaanse arabesken en Griekse friezen en kapitelen. De studenten 
werdd in elk geval niet bijgebracht dat elk materiaal een andere bewerking 
vereiste.. Dergelijke opleidingen waren dus niet nationaal, oorspronkelijk 
enn evenmin praktijkgericht.108 Het aantreffen van ornamenten in Franse 
enn Belgische kathedralen 'in de moderne stijl of rococo' was voor hem 
aanleidingg geweest - schreef hij aan Alphonse Napoléon Didron - om zelf 
'fabriques'' op te richten 'die een bijdrage konden leveren aan de versiering 
vann kerkelijke monumenten'.109 Hierbij doelde hij op de ateliers van zijn 
compagnonss Crace, Hardman, Minton en Myers. 

afb.. 7. Saint Marie's Grange, aquarel uit omstreeks 1835 
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Dee oorsprong van Contrasts 

Opp de achterzijde van de openbare brief aan Hakewill werd een boek 'in 
wording'' aangekondigd, dat bij verschijning zijn auteur in een klap bekend 
zouu maken. De titel van het werk, Contrasts, vermeldde Pugin voor het 
eerstt in een brief aan Willson.110 De precieze titel luidde bij verschijning 
inn 1836: 'Contrasten. Of, een vergelijking tussen de nobele gebouwen van 
dee veertiende en vijftiende eeuw, en vergelijkbare bouwwerken uit onze 
tijd.. Een demonstratie van de hedendaagse achteruitgang in smaak'.111 Te 
middenn van alle verhandelingen over architectuur was het boek uniek door 
dee literair-moralistische en sociaal-kritische toonzetting. 

Hett idee om bouwwerken met elkaar te contrasteren, ontleende Pugin 
mogelijkk aan een 'platenatlas' die zich in de bibliotheek van zijn vader be-
vond:: Jean Nicolas Louis Durands Receuil etparallèle des edifices en tout genre, 
anciensanciens et modernes.ul Dit werk was zeer invloedrijk in de eerste helft van de 
negentiendee eeuw. Durand maakte onder meer een vergelijking tussen 'goti-
sche'' en 'moderne' kastelen, bruggen en kerken. 'Moderne' bouwwerken wa-
renn in de optiek van Durand neoklassieke ontwerpen van vooral Sebastiano 
Serlio,, Giacomo da Vignola en Andrea Palladio. Op de achtste plaat, getiteld 
'gotischee en moderne kerken', waren enerzijds de middeleeuwse kathedraal 
vann Reims en de Notre-Dame te zien, anderzijds de neoklassieke facades van 
dee Parijse kerken Saint-Gervais en Saint-Sulpice. Verder zou Pugin in Con-
traststrasts afbeeldingen opnemen van monumenten die ook in Durands Receuil 
warenn opgenomen, zoals kerken, hallen, huizengevels, stadhuizen, cisternes, 
gravenn en stadspoorten. Maar anders dan Pugin vond Durand de moderne 
gebouwenn esthetisch gezien gelijkwaardig aan de oude.113 

Reedss in een schetsboek uit de jaren 1831-1832, getiteld 'Contrasted Do-
mesticc Architecture' maakte Pugin tekeningen van huizenfacades uit de jaren 
1470,15322 en 1832.114 Een jaar later maakte hij twee preUminaire schema's. 
Hett eerste schema kende buiten de titels - zoals 'Tegengestelde kapellen' of 
'Tegengesteldee kerkelijke architectuur' - geen tekst. Anders dan in de uit-
eindelijkee versie van Contrasts stonden ook plattelandsgebouwen afgebeeld 
enn waren alle bouwwerken in meer of mindere mate fictief.115 Het andere 
schemaa was getiteld 'The deanery [decanaat] in 1830'. Het bestond uit vijf 
illustraties,, voorzien van onderschriften. Voor het eerst werden hier de his-
torischee en morele argumenten in kaart gebracht, die in de gepubliceerde 
versiee zouden terugkeren. Het afgebeelde fictieve decanaat was een mid-
deleeuwss gebouw dat volgens het onderschrift eerst door aanhangers van 
Cromwelll  was geplunderd en vervolgens verpest door moderne architecten, 
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diee het met gaslampen en schuiframen hadden opgedoft. Verder waren er 
tweee medaillons getekend. Op het ene was een middeleeuwse deken achter 
eenn lezenaar te zien. Het andere portret toonde een achttiende-eeuwse gees-
telijkee met linten en pruik. De laatste was volgens het bijschrift 'een trouwe 
aanhangerr van de eenheid van Kerk en Staat, en een vastberaden vernietiger 
vann paapse relieken en bijgelovige overblijfselen*.116 In 'The deanery in 1830' 
formuleerdee Pugin voor het eerst zijn kritiek op de protestantse vernielzucht 
enn esthetica, en op het erastianisme, de leer volgens welke het gezag over de 
anglicaansee Kerk toekwam aan de Staat. 

Vlakk na de dood van zijn beide ouders trad Pugin op drieëntwintigjarige 
leeftijdd toe tot de katholieke Kerk.117 Het jaar ervoor had hij Willson geschre-
venn dat de studie van de oude kunst hem dichter bij de 'ware en apostolische 
Kerk'' had gebracht. Voor zijn bekering had hij ook 'hogere redenen'. Door 
dee teloorgang van de Kerk van Engeland zou een hevige strijd uitbreken 
tussenn katholiek en ongelovige, waarna allen in berouw zouden terugkeren 
naarr de ene kudde en ene herder.118 

Puginss overgang naar de katholieke Kerk geschiedde zes jaar na aanname 
vann de Emancipation Act, die het katholieken mogelijk maakte publieke 
functiess te vervullen. Engeland bleef nochtans missiegebied dat ressorteerde 
onderr de pauselijke Propaganda Fide. De zending was verdeeld in vier dis-
tricten,, te weten Western District (Bath, inclusief Wales), Midland District 
(Wolverhampton,, later Birmingham), Northern District (Durham) en Lon-
donn District. Elk gebied stond onder leiding van een door Rome benoemde 
vicaris-generaal,, met bisschoppelijke waardigheid en titels 'in partibus infi-
delium'.. Bij een herindeling in 1840 werden de vicariaten in acht districten 
gehergroepeerd. . 

Dee katholieke gemeenschap kende grofweg drie facties. De 'oude katho-
lieken'' of Cisalpijnen*  hadden hun langste tijd gehad. Zij beijverden zich voor 
eenn Engelse versie van het Gallicanisme en verkondigden een verlicht katho-
licisme,, waarbij vooral de 'pauselijke monarchie', die onder Gregorius vu 
wass gegrondvest, het moest ontgelden. Hiertegenover stonden de conserva-
tievee 'Engelse katholieken', waartoe Pugin behoorde. Zij oriënteerden zich 
opp de gotiek en (de Engelse) middeleeuwse Kerk. Een laatste groepering 
werdd gevormd door de ultramontanen, die de invloed van Rome wilden 
vergroten. . 

Dee emancipatie van Britse katholieken toonde zich in de eerste helft 
vann de negentiende eeuw onder meer in de oprichting van periodieken als 
dee {Edinburgh) Catholic Magazine (vanaf 1801), de (London and Dublin) 
OrthodoxOrthodox Journal (1835), Dublin Review (1836) en The Tablet (1840), tijd -
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schriftenn waaraan ook Pugin zijn medewerking zou verlenen. Invloedrijke 
katholiekee leken uit zijn kennissenkring waren Ambrose Lisle March Phil-
lipps,, die zich als zestienjarige tot het katholicisme had bekeerd,119 en John 
Talbot,, zestiende graaf van Shrewsbury.120 Beiden gaven Pugin diverse bouw-
opdrachten.. Phillipps' landgoed Grace Dieu was een een spiritueel centrum, 
datt geregeld door Shrewsbury en Pugin werd bezocht. Daarnaast vertoon-
denn zich hier prominente katholieken, zoals de latere kardinaal Nicholas 
Wiseman,, de theoloog Johann Döllinger, de dominicaan Jean-Baptiste La-
cordaire,, de politicus-schrijver Charles de Montalembert en de anglicaan 
Johnn Rouse Bloxam, yéf/ow van Magdalen College. Op een reis door Europa 
ontmoettee Phillipps in München Görres.121 

Buitenn de brieven aan Phillipps en Shrewsbury gaf Pugin ook uitdruk-
kingg aan zijn opvattingen over de Middeleeuwen in zijn correspondentie 
mett Daniel Rock, hofkapelaan van Shrewsbury.122 In vroege schetsen, be-
stemdd voor Rocks boek 'De Kerk onzer vaderen', gaf hij zijn visie op enkele 
middeleeuwsee liturgische praktijken.123 

Dee ideeën voor Contrasts bleven na 1833 enige tijd liggen, onder meer 
vanwegee Pugins betrokkenheid bij de plannen voor het nieuwe Paleis van 
Westminster.. Met zijn 'Brief aan HakewilT had hij een achterhoedegevecht 
geleverd,, aangezien een parlementaire commissie reeds vóór verschijning 
vann deze brief had vastgesteld dat het nieuwe parlementsgebouw gebouwd 
moestt worden in gotische stijl of in Elizabethan Style. Favorisering van de 
gotiekk was bepaald door nabijheid van de Westminsterabdij en de opinie dat 
gotiekk in essentie een Engelse stijl was. 

Eenn competitie moest uitwijzen wie de architect zou worden. Pugin 
maaktee tekeningen voor twee mededingers, de Schotse katholiek James 
Gillespiee Graham, die hij sinds 1829 kende124 en de protestantse Engelsman 
Charless Barry.125 De laatste verwierf de opdracht, waarna hij Pugin om 
medewerkingg verzocht voor de versiering van het interieur. 

Puginn maakte in de loop der jaren schetsen voor bronzen deuren, ge-
brandschilderdee ramen, plafonddecoraties, behang, tegels, kandelaars en 
octagonalee tafels, die werden uitgevoerd door Crace, Minton en Hardman.126 

InIn overleg ontwierpen Barry en Pugin de troon in het Hogerhuis (afb. 8).127 

Dee klokkentoren van Westminster was mogelijk door Barry ontworpen naar 
voorbeeldd van de toren die Pugin in Scarisbrick Hall had gebouwd. Om 
misverstandenn te voorkomen, maakte Pugin publiekelijk bekend dat hij 
mett instemming van de regering door Charles Barry was aangenomen om 
werktekeningenn van Barry's ontwerpen te maken en de beste voorbeelden 
vann oude decoratieve kunst te bemachtigen. Hij had de praktische leiding 
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overr de werklieden, maar de verantwoordelijkheid bleef bij Barry.128 Pu-
ginn schreef dat het nieuwe parlementsgebouw het enige recente bouwwerk 
was,, dat een 'monument van nationale kunst' mocht heten. Vooral had hij 
waarderingg voor het ontwerp van de grote toren en de interne decoraties 
diee een nationaal karakter hadden, aangezien mythologische absurditeiten 
warenn vermeden. Wel was hij van mening dat de 'lange lijn van gevels en 
excessievee herhalingen in strijd waren met de oude geest van burgerlijke 
architectuur'.129 9 

afb.. 8. Koninklijke troon in House of Lords. 
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Hett verval van de middeleeuwse gotiek 

Opp 23 februari 1836 begon Pugin opnieuw aan Contrasts. Drie maanden 
laterr waren de schetsen en teksten voltooid.130 Naar het voorbeeld van 
TheThe Microcosm of London waren nu figuren aan de tekeningen toegevoegd. 
Inmiddelss had de auteur ook besloten zich exclusief te richten op stedelijke 
architectuur.. Het boek werd daarmee onderdeel van het negentiende-eeuwse 
debatt over de stad. Een vergelijking tussen de eerste editie van 1836 en de 
tweedee druk van 1841 toont een significante ontwikkeling in Pugins medié-
visme.. In de eerste druk van Contrasts en de 'Apologie' van dit boek, die 
hijj  een jaar later liet verschijnen,131 toonde hij een voorkeur voor de late 
gotiekk en legde hij de verantwoordelijkheid voor de teloorgang van deze 
stijll  bij de protestantse overheid, die de kunsten niet beschermde, en bij 
hett protestantse volksdeel, dat niets van hogere kunst begreep. Slechts met 
behulpp van het 'katholieke gevoel' kon men het edele in de kunst waarderen. 
Zijnn overtuiging dat de Gevestigde Kerk een natuurlijke dood zou sterven, 
eenn gedachte die hij eerder tegenover Willson verwoordde, herhaalde hij en 
pleinplein public. De anglicaanse Kerk was een grote 'staatsmachine', die enkel 
'omm politieke redenen was opgezet'.132 Niettemin verklaarde hij dat Contrasts 
eenn historische studie was en geenszins een verdediging van het katholieke 
geloof.133 3 

Inn een lezing, in 1838 gehouden voor studenten van het seminarie St. 
Mary'ss College in Oscott (Birmingham), gaf hij echter blijk van veranderde 
inzichten.. Hij betoogde nu dat de katholieke Kerk ook zelf had bijgedragen 
aann de ondergang van de spitsbogenstijl, die reeds in de tweede helft van de 
vijftiendee eeuw in verval geraakte. Vanaf die tijd had zich een 'ideeënrevo-
lutie'' voorgedaan, waarbij contemplatie van het sacrale plaats had gemaakt 
voorr aanbidding van het profane. In Frankrijk trad het verval in door de 
aanstellingg van 'commendataire' abten, 'halve ongelovigen' aangesteld door 
dee overheid, die parasiteerden op de kloosterkas en een einde maakten aan 
dee bloei van de kunsten. En door introductie van heidense beeldentaal werd 
dee moraal van het volk verder ondermijnd. Want - zo beklemtoonde Pu-
ginn zijn hele leven, in navolging van achttiende-eeuwse associationistische 
opvattingenn - de menselijke geest wordt sterk beïnvloed door 'dingen van 
buiten'.. Anders dan woorden spraken beelden rechtstreeks tot de zintuigen 
enn de ziel. Nooit zou het volk moreel gedegradeerd zijn geraakt, als het de 
juistee beelden had kunnen aanschouwen. En hieruit volgde weer dat wan-
neerr de kunsten zouden worden gerestaureerd, Europa als vanzelf opnieuw 
zouu worden gekerstend.134 
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Doorr deze nieuwe inzichten moest Pugin in de tweede editie van Contrasts 
zijnn standpunten over geloof en bouwkunst in de Middeleeuwen nuanceren. 
Inn het voorwoord gaf hij te kennen dat hij zich op twee punten had vergist. 
Nogg altijd hield hij vast aan de overtuiging dat de Pointed Architecture -
Puginn vermeed anders dan Willson zoveel mogelijk de uitdrukking 'gotiek'135 

-- was voortgebracht door het katholieke geloof. Maar anders dan in de eerste 
druk,, opperde hij nu dat het protestantisme niet de voornaamste oorzaak van 
hett verval van deze stijl was. Het herleefde heidendom van de Renaissance 
enn het protestantisme waren beide het resultaat van de achteruitgang van het 
gelooff  in het vijftiende-eeuwse Europa. De Kerk van Engeland, zo schreef hij, 
wass niet zozeer door vijanden van buitenaf verwoest als wel door innerlijk 
verval.. Hierdoor moest hij erkennen dat hij zich - voor een tweede maal -
hadd vergist. De hoogtijdagen van de Pointed Style lagen niet langer in de 
vijftiendee en vroege zestiende eeuw, zoals hij eerder had gemeend, maar in 
dee periode die voorafging aan het verval der zeden in de vijftiende eeuw.136 

Inn de bouwkunst moest Perpendicular bijgevolg plaats maken voor Early-
Englishh en vooral Decorated. 

InIn het voorwoord bij de tweede editie schreef Pugin dat na de eerste 
drukk van Contrasts de bewonderswaardige werken van Montalembert en 
Rioo waren verschenen. Hierbij doelde hij wellicht op Montalemberts De 
VattitudeVattitude actuelle du Vandalisme en France. Dit opstel zou worden opge-
nomenn in de bundel Du Vandalisme (1838), waarin Montalembert ook een 
recensiee van De la Poésie Chrétienne en Italië van Alexis-Francois Rio in druk 
gaf.1377 Pugin was vooral onder de indruk geraakt van Montalemberts visie 
datt katholieken vanaf de vijftiende eeuw kerkbouw, schilder- en beeldhouw-
kunstt hadden geprofaneerd door navolging van Verwerpelijke modellen van 
heidensee dwalingen'. Christelijke tempels werden sindsdien opgericht naar 
hett voorbeeld van het Parthenon en Pantheon. En om 'heidense naaktheid' 
tee kunnen tonen hadden schilders en beeldhouwers bij voorkeur Lot, die 
werdd verleid door zijn dochters, afgebeeld, of de badende Susanna, bespied 
doorr ouderlingen. De strijd tussen christendom en heidendom zou in de 
zestiendee eeuw worden beslecht ten gunste van het heidendom. 

Aann het begin van zijn betoog postuleerde Pugin een criterium dat hij 
steedss zou blijven verkondigen. Schoonheid hing in de bouwkunst samen 
mett de mate waarin ontwerp en stijl overeenkwamen met de bestemming van 
eenn bepaald gebouw. Op basis van dit beginsel hadden verschillende naties, 
naarr gelang hun klimaat, zeden en godsdienst, verschillende schone stijlen 
voortgebracht.1388 De lotuskapitelen van de Egyptenaren waren bijvoorbeeld 
niett enkele fantasievolle decoraties, maar ook emblemen van hun filosofie 
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enn mythologie. Op vergelijkbare wijze kwamen de 'drie grote doctrines' van 
hett christendom tot uitdrukking in de bouwkunst van de Middeleeuwen. 
Hett kruis keerde terug in het grondplan en sierde torens en 'als zegel van 
hett geloof', het altaar. De goddelijke drie-eenheid kwam tot uiting in de 
triangulairee vorm van bogen en maaswerk, en in de verdeling van het gebouw 
inn drie schepen. De wederopstanding van de doden - de derde doctrine -
werdd gesymboliseerd door de verticale lijnen en grote hoogte die mogelijk 
warenn geworden door toepassing van de spitsboog. 

Dee architectuur van het christendom was niettemin op morele gronden 
superieurr aan de klassieke bouwkunde. Zij was perfect en subliem omdat zij 
niett was gebaseerd op de valse en corrupte premissen van het heidendom. 
InIn Contrasts omschreef Pugin de Pointed Style als christelijke of katholieke 
kunst,, uitdrukkingen die eerder door Britton en Willson waren gebruikt. 
Datt de spitsbogenstijl niet bij de eerste christenen voorkwam, was alleszins 
begrijpelijk.. In de tijd dat het katholieke geloof voor het eerst werd gepredikt 
warenn alle kunstvormen immers gewijd aan 'de dienst van dwaling en onzui-
verheid'.. Na de val van het Romeinse rijk waren alle middelen die kunst mo-
gelijkk maakten verwoest. Pas toen het christelijk geloof was doorgedrongen in 
dee harten van de bekeerde volken, kon een zuiverder kunst tot bloei komen.lï9 

Inn de nieuwe druk van Contrasts voegde Pugin een hoofdstuk toe, waarin 
hijj  de authentieke katholieke kunst van de Middeleeuwen vergeleek met de 
herlevingg van heidense kunst in de Renaissance. Waar classicisten volhiel-
denn dat de gotische bouwwijze was voortgekomen uit middeleeuws bijgeloof, 
draaidee Pugin de zaken om. De neoclassicistische kunst was, geheel in te-
genspraakk met de rede, gebaseerd op elementen van heidense superstitiën. 
Welbeschouwdd waren 'de bijlen en hamers van de puriteinen veel minder 
gevaarlijkk dan de beitels en borstels van de moderne paganistische kunste-
naars'. . 

Dee auteur deed zijn best aan te tonen dat Engeland - 'ooit de meest blin-
kendee parel in de kroon van de Kerk' - eertijds deel had uitgemaakt van de 
katholiekee gemeenschap. De decoraties van de middeleeuwse Pietersbasiliek 
inn Rome waren in vorm en ontwerp identiek geweest aan de versieringen 
inn de oude Engelse kathedralen. Anders dan vaak werd beweerd, had tij -
denss de 'eeuwen des geloofs' ook in Italië de spitsbogenstijl een hoge vlucht 
genomen.. Pas met de lange ballingschap van de pausen in Avignon was 
hieraann een einde gekomen. Het werd tijd dat de mensheid besefte dat het 
middeleeuwsee millennium de moderne tijd in wijsheid verre overtrof. Dan 
pass konden echte christelijke gevoelens en ware smaak opnieuw tot uiting 
wordenn gebracht.140 
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Aann de oude Engelse architectuur, betoogde Pugin verder, was een fatale 
slagg toegebracht door Hendrik vm, die, om zijn eigen zakken te vullen, 
abdijenn had ontbonden en zich de kloostergoederen had toegeëigend. Jon-
gerenn kregen hierdoor geen scholing meer en de armen werden aan hun lot 
overgelaten.. De overgrote meerderheid van de bevolking had echter niets 
voorr de verandering van godsdienst gevoeld. Maar zoals bij alle revoluties 
verliepp de Reformatie van kwaad tot erger. Toen de koning werd opgevolgd 
doorr zijn negenjarige zoontje Eduard vi grepen de edelen hun kans. Zij 
namenn meteen de kerkelijke goederen in beslag. 

Ookk de katholieke hiërarchie had zo zijn aandeel in de catastrofe. Als een 
vann de eersten wierp de aartsbisschop van Canterbury, Thomas Cranmer, 
zijnn masker af. Om de edelen te paaien gaf hij hun de helft van zijn diocees. 
Toenn onder zijn leiding de Geloofsartikelen en Book of Common Prayer tot 
standd waren gebracht, werden vervolgens al degenenn die deze weigerden te 
aanvaardenn heftig vervolgd. In de kerkgebouwen werden altaren vernield, 
kruisbeeldenn met voeten getreden en heiligen onthoofd. En alsof dat nog 
niett genoeg was, werden de godshuizen, om van nut te zijn voor de nieuwe 
liturgie,, opgedeeld in blokken, waarboven een spreekgestoelte uitstak. Op 
eenn vierkanten tafel namen 's konings wapenen de plaats in van de Gekrui-
sigde.. Maar met al deze 'barbarij' kon men niet verhullen dat de kerken niet 
langerr beantwoordden aan de bestemming waarvoor zij waren gebouwd.141 

Cranmerr was in Pugins ogen de verpersoonlijking van het kwaad. In 
18399 had Pugin zich fel verzet tegen de oprichting van een gedenkteken voor 
Cranmerr en andere reformatoren in Oxford. In een naar aanleiding hiervan 
geschrevenn pamflet noemde hij de Reformatie 'de periode waarin het geloof 
wass aangevallen door een wellustige tiran, afvallige prelaten, inhalige edelen 
enn vreemde ketters'. Eerder dan Cranmer verdienden Augustinus van Canter-
bury,, Beda of Alcuinus - 'de ware stichters van de Kerk van Engeland' - een 
gedenkteken.. En doelend op Cranmer en Becket schreef hij dat 'Thomas de 
martelaar,, die dapper tegenstand bood aan een tiran', eerder een standbeeld 
verdiendee dan 'Thomas de afvallige, het werktuig van een koning'.142 

InIn deze jaren bestreed Pugin voor het eerst de gangbare opvatting dat het 
protestantismee het nationale element en het katholicisme het onvaderlandse 
elementt in de Britse geschiedenis vertegenwoordigde. Het protestantisme, 
betoogdee hij, was een vreemd importartikel van de moderne tijd. Vanaf de 
kersteningg van Albion was de katholieke Kerk de nationale Kerk van Groot-
Brittanniëë geweest. 'Maar dit zal de natie pas begrijpen als katholieken 
actievee maatregelen nemen om die werkelijkheid daadwerkelijk zichtbaar te 
maken.'143 3 
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Dee protestantse geestelijken, ging hij verder in Contrasts, beschouwden 
hunn kerk louter als bron van inkomsten. Onder hen waren zelfs herbergiers 
tee vinden die Van bar naar koor renden'. De predikanten hadden geen enkel 
benull  van de functie van het oorspronkelijke interieur. De moderne staats-
geestelijkee leefde van religie - het was zijn ambacht. De 'Commissioners' 
Churches'' leken, voor zover zij in de Pointed Style waren gebouwd, van 
buitenn weliswaar op de oude gotische bouwwerken, maar het interieur was 
eenn volstrekte misvatting. De architecten begrepen niets van de principes 
diee ten grondslag lagen aan de oude compositie. In navolging van Milner 
omschreeff  Pugin protestantse kerken bij voorkeur als Vergaderzalen'. 

Puginn erkende trouwens dat de gebedshuizen er niet veel beter vanaf wa-
renn gekomen als zij 'onder de katholieke hiërarchie' waren gebleven. Want 
ookk moderne katholieken vervingen de gebrandschilderde ramen door ven-
sterruitenn en bedekten de muurschilderingen met wit pleisterwerk. 'Een 
katholiekee kerk behoeft niet enkel pilaren, bogen, ramen, koorhekken en 
nissen,'' schreef Pugin in de conclusie, 'maar die onderdelen moeten ook 
volgenss de traditie worden gerangschikt.' Een katholieke kerk kon het niet 
stellenn zonder kapellen, sacristie, doopvont, zuidelijke poort voor boetelin-
genn en catechumenen, wijwatervat en klokkentoren. Het koor vereiste een 
stenenn altaar en 'sedilia' voor de celebrerende priesters. En verder moest het 
doorr een hek worden gescheiden van de naaf.144 

Voorall  de illustraties in Contrasts gaven bekendheid aan het boek. Al 
directt op de titelpagina's werden Middeleeuwen en moderne tijd tegen-
overr elkaar gezet. Op de 'middeleeuwse' titelpagina waren architecten, met 
inn hun midden William van Wykeham,145 en geestelijken afgebeeld, die 
eendrachtigg samenwerkten. De tegenoverliggende bladzijde toonde 'nieuwe 
tempelgebouwenn in de vierhoekige stijl' van 'Robertus' Smirke.146 Het ec-
lecticismee in de architectuur, de mechanische eenvormigheid en goedkope 
bouwprincipess werden gehekeld op een derde frontispies. Eén illustratie uit 
dee eerste druk, getiteld 'Tegengestelde huizengevels', werd niet meer in de 
tweedee druk opgenomen. Het linkergedeelte gaf het huis van Smirkes leer-
meesterr John Soane te zien, een van de meest gezaghebbende architecten 
inn Pugins dagen, wiens werk Romeinse, Griekse en Byzantijnse invloeden 
verraadde.. De contrasterende afbeelding toonde een zestiende-eeuws huis 
inn Rouen met renaissancistische kenmerken, dat Pugin, inmiddels bekeerd 
tott de veertiende-eeuwse English Decorated-stijl, ditmaal liever achterwege 
liet. . 

Vij ff  nieuwe afbeeldingen werden aan de uitgave van 1841 toegevoegd. 
Tweee van deze illustraties kregen de grootste bekendheid.147 De eerste plaatste 
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eenn katholieke stad in 1440 tegenover dezelfde stad in 1840 (afb. 9). De mid-
deleeuwsee stad was ommuurd en bezat naast vele katholieke kerken een 
gildenhal.. Aan de overzijde van de rivier lagen in een landelijke omgeving 
huizenn en boerderijen. Vierhonderd jaar later bood de stad een geheel andere 
aanblik.. Fabrieksschoorstenen hadden de plaats ingenomen van kerktorens. 
Dee abdij was veranderd in een ruïne en allerlei religieuze groeperingen be-
schiktenn over eigen kerken. Het stadsbeeld werd verder bepaald door een 
socialistischh instituut, een gasfabriek, een krankzinnigengesticht en een mo-
numentalee gevangenis. Deze instellingen stonden op de plek waar voorheen 

afb.. 9. Pugin, Een katholieke stad in 1440 (onder). Dezelfde stad in 1840 (boven) 
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godshuizenn hadden gestaan. Pugins kritiek op de moderne samenleving, 
gekenmerktt door religieuze verdeeldheid, industrialisatie en onderdrukking 
vann de werklieden, was niet mis te verstaan. 

Dee andere illustratie vergeleek een middeleeuws klooster met een mo-
dernee werkinrichting (afb. 10). In de Middeleeuwen werd de armen regel-
maatt bijgebracht door de geestelijkheid. Verder zorgde de Kerk ervoor dat 
zijj  goed te eten kregen en op passende wijze werden begraven. Het moderne 
armenhuiss leek daarentegen op een panopticum, waar de behoeftigen hard-
handigg werden gedisciplineerd. Zij kregen een karig dieet voorgeschoteld 

afb.. 10. Pugin, Moderne en oude inrichtingen voor de armen 
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enn na hun dood werden de lijken beschikbaar gesteld aan studenten in de 
geneeskunde.. Waar de armen in de Middeleeuwen deel uitmaakten van de 
gemeenschap,, werden zij in de moderne tijd volledig aan hun lot overgelaten. 

Inn de overige illustraties van Contrasts ging het vooral om esthetische con-
trastwerking.. Fraaie gotische bouwwerken en monumenten - parochieker-
ken,, kapellen, grafmonumenten, oksalen, bisschopsresidenties, stadhuizen, 
oversteekplaatsen,, cisternes, toegangspoorten en herbergen - werden gecon-
trasteerdd met dezelfde kerkelijke en civiele bouwsels in neoclassicistische of 
gemengdee stijl. Om zijn betoog kracht bij te zetten beeldde Pugin doorgaans 
bestaandee bouwwerken af. In een enkel geval betrof het een ontwerp dat nog 
moestt worden uitgevoerd. 

Dee laatste illustratie van Contrasts moest het profetische karakter van het 
boekk beklemtonen. Een weegtoestel was te zien, met op de linkerschaal een 
negentiende-eeuwsee kerk en op de rechter een middeleeuwse kathedraal. 
Aann het draaipunt was een medaillon bevestigd waarop Veritas (waarheid) 
stondd geschreven. De balans sloeg door ten gunste van de middeleeuwse 
kathedraal.. In het randschrift was het 'mene tekel' uit Daniel 5:27 te lezen, dat 
dee ondergang van Babyion aankondigde: 'Gij zijt in de weegschaal gewogen 
enn te licht bevonden.'148 

Inn Contrasts baseerde Pugin zich wat het kunsthistorische en bouwkun-
digg gedeelte betreft, behalve op Montalembert, op de hiervoor genoemde 
oudheidkundigee studies van Milner, Carter, Britton en Wïllson. Voor het 
historischh gedeelte gebruikte hij veelal zestiende en zeventiende-eeuwse anti-
quarischee verhandelingen - onder meer van Britten als John Stow,149 William 
Camden,1500 William Dugdale,151 Thomas Fuller152 en John Foxe153 - en raad-
pleegdee hij Franse geschiedwerken over Rouen,154 Bayeux155 en Wandrille.156 

Veell  bronreferenties hadden betrekking op de vervolging van katholieken 
doorr protestantse overheden in binnen- en buitenland. In dat kader verwees 
hijj  ook naar een Franse vertaling van Gerard Brandts Historie der reformatie 
inin en omtrent de Nederlanden.1* 7 

Puginss omvangrijke bibliotheek - waarvan na zijn dood een groot ge-
deeltee werd geveild, evenals van zijn tekeningen en middeleeuwse voorwer-
penn - telde overigens veel werken van historici uit de Nederlanden. Hij bezat 
boekenn van onder anderen Van Bleyswijck, Butkens, Van Heussen, Scrive-
rius,rius, Pontanus, Le Roy, Sanderus, Van Loon, Vredius en Wagenaar.158 Naast 
tallozee liturgische werken, die verderop ter sprake zullen komen, bestond 
zijnn bibliotheek uit antiquarische 'klassiekers', waaronder enkele delen van 
dee Acta Sanctorum, de capitularenverzameling van Baluze, de Vetera Mo-
numentanumenta van Ciampini, het middeleeuws Latijnse woordenboek van Du-



282 2 HETT VERLANGEN NAAR DE MIDDELEEUWEN 

Cange,, het Museum Italicum en de Annalen van Mabillon, de Monumens 
vann Montfaucon en de Rerum Anglicarum Scriptores van Savile.159 Verder 
hadd hij verschillende middeleeuwers in huis, onder wie Beda, Thomas van 
Aquino,, Bernardus, Vincent van Beauvais, Joinville, Dante en Petrarca.160 

Vann de historische standaardwerken bezat hij Bossuets geschiedenis van 
dee protestantse kerken en Humes History of England.161 In het jaar waarin 
ContrastsContrasts verscheen, noemde hij het laatste werk 'onnauwkeurig en opper-
vlakkig'.162 2 

Inn deze periode was hij ook bekend met de History of England (1819-1830) 
vann de katholieke historicus John Lingard.163 Dat Pugin beïnvloed was door 
hethet werk van twee andere geschiedkundigen, de anglicaan William Cobbett 
enn katholiek Kenelm Henry Digby, valt niet te bewijzen,164 al bestaat er zeker 
eenn verwantschap in denkbeelden. Cobbett, die voortkwam uit de klasse van 
kleinee landeigenaren, lanceerde in zijn History of the Protestant Reformation 
(1824-1827)) een heftige aanval op de Hervorming, die naar zijn mening 
eerderr een seculiere dan religieuze revolutie was geweest. Zijn tijdgenoten 
kondenn beter een voorbeeld nemen aan het altruïsme van middeleeuwse 
adell  en kloosterlingen.165 Later zou Pugin schrijven dat Cobbetts werk van 
'grovee misvattingen' vergeven was.166 Digby, die zich in de jaren twintig van 
dee negentiende eeuw tot het katholicisme had bekeerd, schreef in zijn in 1833 
verschenenn derde deel van de Mores Catholici: or, Ages of Faith - een vooral 
doorr Schlegel geïnspireerde romantische lofzang op de Middeleeuwen167 -
datt de gotische bouwkunst ten onder was gegaan door de tand des tijds, de 
godsdienstigee en politieke revoluties van de zestiende en zeventiende eeuw, 
enn vooral door de 'moderne smaak', die ervoor zorgden dat het interieur van 
dee kerkgebouwen werd opgedeeld, waardoor zowel de vorm als symboliek 
verlorenn gingen.168 In 1837 vond een ontmoeting plaats tussen Pugin en 
Digby.l699 Digby was bevriend met Phillipps de Lisle, die hij op Trinity College 
inn Cambridge had leren kennen.170 

Overeenkomstenn bestonden er ook tussen Pugin en Thomas Carlyle, die 
afkomstigg was uit het meer geïndustrialiseerde noorden, en naar eigen zeggen 
'hett krachtige, volledige leven van ruwe en sterke tijden' wilde ontvouwen, 
'waarinn de ziekten van het heden nog niet bestonden'.171 In zijn Past and 
PresentPresent (1843) contrasteerde hij middeleeuws en modern Engeland met 
elkaar.. Het twaalfde-eeuwse Engeland was in dit boek een face to face-
gemeenschap,, waar onder leiding van abt Samson iedereen voor elkaar 
opkwam.. Het moderne Groot-Brittannië was daarentegen verworden tot 
eenn land van werkinrichtingen, een nachtmerrie voor miljoenen werklozen 
enn behoeftigen.172 
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Ookk Benjamin Disraeli meende dat het Engelse volk in de Late Middel-
eeuwenn beter af was geweest. Tegenover Whig-historici als Henry Hallam 
enn Thomas Babington Macaulay, die de Magna Charta als beginpunt zagen 
vann vrije burgerrechten en vooruitgang, bepleitten hij en de Young England-
bewegingg een herstel van de feodale orde.173 In zijn roman Coningsby gaf 
Disraelii  een schildering van Alton, het landgoed van Shrewsbury, dat hij 
St.. Genevieve noemde. De gastheer aldaar, Eustace Lyle, had de trekken 
vann Ambrose Phillipps. Via zijn vriendschap met Lord John Manners was 
Phillippss bekend met de idealen van de Young England-beweging.174 

Pugin,, Cobbett, Digby, Carlyle en Disraeli bewonderden de harmoni-
euzee verhoudingen in de middeleeuwse maatschappij. In de ogen van Digby 
enn Pugin waren de Middeleeuwen 'eeuwen van geloof', waarin katholieke 
institutiess zich het lot van de armen aantrokken. In hun geschriften kreeg 
hett gotisch discours nieuwe betekenissen. Enerzijds werd de Pointed Style, 
inn navolging van Milner, steviger verbonden met het katholicisme. Ander-
zijdss werd deze middeleeuwse bouwstijl uitdrukking van antikapitalistische 
gezindheid. . 

KatholiekeKatholieke en protestantse gotiek 

Hett religieus en esthetisch georiënteerde mediëvisme was in Groot-Brittan-
niëë niet het exlusieve domein van katholieken als Pugin, Phillipps en Digby. 
Verschillendee individuen en groeperingen in de anglicaanse Kerk legden 
grotee belangstelling voor de Middeleeuwen en de Gothk Revival aan den dag. 

Inn Oxford ontstond in de jaren dertig van de negentiende eeuw in 
kringenn van High Church Anglicans een invloedrijke beweging, die ernst 
wildee maken met een katholieke revitalisering van leer en ritueel van de 
Kerkk van Engeland. De leden van deze Oxfordbeweging, die anders dan 
dee 'evangelicals' van de Low Church de apostolische successie en autoriteit 
vann de zichtbare Kerk benadrukten, legden hun gedachten neer in Tracts 
forfor the Times, waarvan John Henry Newman en Edward Bouverie Pusey de 
belangrijkstee initiatiefnemers waren. 

Newman,, 'vicar' van de universiteitskerk St. Mar/s, bepleitte een 'tweede 
Reformatie'' en wilde met de aanduiding 'via media' laten zien dat het 
hoogkerkelijkee anglicanisme het midden hield tussen Rome en Genève.175 

InIn het bekendste traktaat, Tract xc, opperde hij dat verschillende van de 
Negenendertigg Artikelen van de Engelse Kerk in overeenstemming waren 
mett de katholiek-oecumenische traditie en zelfs met bepalingen van het 
Conciliee van Trente. 
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Rondd de tijd dat dit traktaat verscheen, ontmoetten Pugin en Newman 
elkaarr in Oxford.176 Phillipps' vriend, de 'Tractarian' John Rouse Bloxam, 
vroegg hij hierna om een exemplaar van Tract xc.177 Na lectuur schreef hij 
Shrewsburyy dat Newman in deze verhandeling onder meer 'het leergezag 
betreffendee het vagevuur, het gebed voor de doden, de verering van beelden 
enn relieken, en de aanroeping der heiligen' verdedigde, om vervolgens te 
concluderen:: 'Terwijl de Engelse katholieken snel van hun geloof afvallen, 
kerenn de anglicanen terug tot de waarheid.'178 Aan Phillipps meldde hij dat 
Newmann naar een hereniging der Kerken streefde.I79 Phillipps zelf verdedigde 
dee 'Oxford men' in The Tablet190 Hij maakte er geen geheim van dat hij zich 
wildee inzetten voor een hereniging van de katholieke en anglicaanse Kerk.181 

Dee anglicaanse bisschoppen leverden echter felle kritiek op Tract xc. 
Newmann trok zich hierop uit de openbaarheid terug en leidde enige tijd 
eenn semi-monastiek leven. In deze periode gaf hij, tot verontwaardiging 
vann menig protestant, Lives of the English Saints uit, waarvoor Pugin elf 
illustratiess leverde.182 

Tott de 'anglo-katholieke' Oxfordbeweging behoorden ook Frederick Wil-
liamm Faber, Hurrell Froude en Isaac Williams. Newman en Faber zouden op 
denn duur opteren voor de katholieke Kerk en ironisch genoeg vanaf die tijd 
uitgroeienn tot Pugins grootste tegenstanders.183 De door Newman bezorgde 
Remains,Remains, de nagelaten geschriften van de in 1836 overleden Froude, die 
bevriendd was geweest met Lamennais, Lacordaire en Montalembert, leid-
denn tot grote verontwaardiging bij protestanten rond CR Golightly. Deze 
namm daarop het initiatief om in Oxford een gedenkteken op te richten voor 
Cranmerr en andere reformatoren. Dat plan wekte, als bekend, de woede 
vann Pugin.184 'Hurrell werd sterk aangetrokken door de middeleeuwse Kerk,' 
schreeff  Newman later. 'Van hem leerde ik de grote middeleeuwse pausen te 
bewonderen.'1855 Isaac Williams bezong in The Cathedral (1838) de goddelijke 
mystiekk van de gotiek, lang voordat Joris-Karl Huysmans zijn La Cathédrale 
bouwde. . 

Sommigee Tractarians of'Puseyites', zoals de leden van de Oxfordbeweging 
ookk wel werden aangeduid, richtten hun blik op de middeleeuwse Kerk 
diee zij waarlijk katholiek achtten, aangezien zij heel Europa in één geloof 
verenigde,, de armen niet aan hun lot overliet en gevoel toonde voor traditie. 
Hett ritueel was daarbij de authentieke vorm van schoonheid en orde. In het 
rumoerr rond deze hoogkerkelijke richting ontstond hernieuwde aandacht 
voorr de 'oude' inrichting van het kerkgebouw, de liturgische handelingen 
enn de priesterkleding. De Tractarians meenden dat de Engelse Kerk in 
dee Middeleeuwen, ofschoon verbonden met de oecumenische Kerk, een 



HOOFDSTUKK 5 • CREATORS OF A DIVINE  STYLE 285 

nationalee Kerk was geweest, die verschoond was gebleven van Romeinse 
dwalingen.. Niet het moderne Rome, maar de middeleeuwse Kerk moest 
daaromm richting geven aan de nieuwe tijd. Het contemporaine katholicisme 
wass ultramontaans en onvaderlands, het middeleeuwse katholicisme gold 
alss nationaal. Om liefde op te wekken voor zowel de Gevestigde Kerk als 
dee katholiciteit is het slechts nodig, schreef Newman, 'dat onze Kerk de 
Middeleeuwenn wordt binnengevoerd'.18" 

Dee 'anglo-katholiek' met wie Pugin de meeste brieven wisselde, was 
Bloxamm (afb. u).187 Bloxam was vanaf de oprichting in 1839 lid van de Ox-
fordd Society for Promoting the Study of Gothic Architecture. 'Als geen andere 

afb.. 11. John Rouse Bloxam (omstreeks 1865) 
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inn leven zijnde architect,' schreef Pugin hem, 'heb ik de oude anglicaanse ar-
chitectuurr doen herleven. Ik plaatste als eerste "sedilia", ik bouwde het eerste 
"sacrarium""  en richtte het eerste oksaal op.'188 In zijn correspondentie liet hij 
err geen misverstand over bestaan dat de studie naar oude principes onver-
enigbaarr was met 'moderne' en 'liberale' overtuigingen. 'Ik zoek oudheid, 
enn geen nieuwigheid. Ik wil niet uitvinden, maar doen herleven.' 'Oxford 
men'' en katholieken moesten wat hem betreft eendrachtig liberalisme en 
ongelooff  bestrijden.189 Kritiek had Pugin op de Tablet, die zich bezondigde 
aann 'modern liberalisme', en dat betekende voor hem: laxisme en een gebrek 
aann principes.190 

Anderss dan Shrewsbury - voor wie de Tories te veel samenvielen met 
dee Gevestigde Kerk en die zich een Whig noemde, omdat hij voorstander 
wass van burgerlijke vrijheid en religieuze tolerantie - gaf Pugin nimmer 
uitdrukkingg aan zijn politieke voorkeur. In zijn optiek was politiek onge-
twijfeldd ondergeschikt aan religie en kunstzin. Tegenover Bloxam bekende 
hijj  weinig vertrouwen te hebben in de katholieken van zijn eigen tijd. Met de 
Emancipationn Act was het 'oude katholieke beginsel' ter ziele gegaan. Vóór 
diee tijd hadden de oude families in religieuze afzondering geleefd. Nu gingen 
diee steeds meer op in 'de kudde van modieuze beuzelaars'.191 'Het grootste 
deell  van de katholieke gemeenschap is fel tegen mij,' schreef hij zijn vriend, 
'niett omdat ik een moderne agitator ben, maar een oude.'192 

Eenn andere groep in de anglicaanse Kerk die Pugins goedkeuring kon 
wegdragen,, was de Cambridge Camden Society.193 Deze in 1839 door John 
Masonn Neale en Benjamin Webb opgerichte vereniging wilde door middel 
vann antiquarische studie - vandaar de keuze voor William Camden in de 
naamm van de Society - de oude liturgie en kerkbouw herstellen. Het ze-
gell  van de vereniging was ontworpen door Pugin.194 Vanaf 1841 (tot 1868) 
publiceerdenn de Camdenians de Ecclesiologist. Waar de Tractarians bovenal 
geïnteresseerdd waren in theologie, stelden de 'ecclesiologisten' vooral be-
langstellingg in oudheidkunde. Evenals Pugin meenden zij dat de gotiek - in 
hethet bijzonder de Middle Pointed of Decoratieve stijl - de christelijke stijl bij 
uitstekk was. In hun optiek diende de moderne anglicaanse kerk één te zijn 
mett de voor-reformatorische Kerk. De invloed van het 'anglo-katholicisme' 
strektee zich ook uit tot de schilderkunst. In 'Christ in the Carpenter's Shop' 
verbeelddee John Everett Millais, lid van de 'Pre-Raphaelite Brotherhood', op 
symbolischee wijze doopvont, koorhek, altaar en kerkelijke oosting.195 

Nealee en Webb publiceerden een vertaling van het eerste boek van Du-
randus'' Rationale onder de titel The Symbolism of Churches and Church 
Ornaments.Ornaments. Aan deze editie ging een lang inleidend essay vooraf, waarin 
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dee vertalers het symbolisme rechtvaardigden op basis van aprioristisch-
theologische,, comparatieve, filosofische, analytische en kerkhistorische ar-
gumenten.. Beide Camdenians erkenden dat Pugin oog had voor het wer-
kelijkheidsprincipee in de architectuur. Maar hij had te weinig aandacht 
voorr 'de christelijke werkelijkheid, die wij als "sacramenteer zouden wil-
lenn omschrijven'.196 Verbaasd schreef Pugin aan Bloxam: 'Geheel ten on-
rechtee beschuldigen ze mij van onverschilligheid tegenover het symbolisme 
inn de bouwkunst.' Desniettemin toonde hij veel waardering voor de verta-
ling.197 7 

Eenn andere gezaghebbende uitgave van de Society was getiteld Instru-
mentamenta Ecclesiastica. Hierin stonden tekeningen en beschrijvingen van on-
derr meer oksalen, sedilia, oud schrift, decoratieve patronen en kerkelijk 
vaatwerk.. De uitgave was schatplichtig aan Pugins 'Glossarium' (zie blz. 
302 -303 ) . m m 

Ofschoonn de Camdenians 'catholick' waren en tegenstanders van het 
erastianismee in de Engelse Kerk, hadden zij, anders dan Pugin, een afkeer 
vann Rome. Nochtans ging deze omzichtig om met het begrip 'Rome'. Aan 
eenn lid van de Society, John Fuller Russell, schreef Pugin dat die hem ten 
onrechtee rooms-katholiek had genoemd. Hij was immers een Engelsman en 
katholiek,, die in gemeenschap leefde met andere katholieken, verspreid over 
dee hele wereld. Daarom was hij geen rooms-katholiek, maar een anglicaanse 
katholiek.. De enige echte rooms-katholieken waren de inwoners van de 
pauselijkee staat.199 Ook Phillipps maakte tegenover Bloxam bezwaar tegen 
uitdrukkingenn als 'de Kerk van Rome' en 'Engelse rooms-katholieken'. Hij gaf 
dee voorkeur aan de continentale term 'katholieken'.200 

Onderr zowel protestanten als katholieken waren echter ook tegenstan-
derss van mediëvisme en gotiek te vinden. In 1844 publiceerde de predikant 
Franciss Close zijn pamflet The Restoration of Churches is the Restoration of 
Popery,Popery, waarin hij de Camden Society aanviel en de gotiek als paaps en al te 
esthetischh beoordeelde. 'Voor altijd hoop ik vijand te blijven van alle paapse 
enn middeleeuwse restauraties.'201 Mediëvisme en katholicisme waren ook in 
dee ogen van James Anthony Froude, broer van Hurrell, synoniem. Spre-
kendd over de Catholic Revival in zijn essay The Oxford Counter-Reformation 
gebruiktee hij in dit verband als een van de eersten de term 'mediaevalism'.202 

Meerr had Pugin echter te duchten van de Engelse katholieke geestelijk-
heid,, die immers onmisbaar was bij de uitvoering van zijn program. Thomas 
Walshh en Nicholas Patrick Stephen Wiseman waren de bisschoppen met wie 
hijj  rechtstreeks te maken had. In 1837 had Pugin een aanstelling gekregen 
alss hoogleraar kerkelijke oudheden aan St. Mary's College te Oscott. Dit 
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doorr Milner opgerichte seminarie lag in Midland District (vanaf 1840 Cen-
trall  District) waar Walsh in 1826 Milner als vicaris-generaal was opgevolgd. 
Volgenss een dagboekaantekening ontmoette Pugin op 6 april 1837 Walsh te 
Oscott2033 Wiseman was op achtjarige leeftijd naar St. Cuthbert's College in 
Ushaww gestuurd, waar hij bevriend raakte met de historicus Lingard. Als 
eenn van de eerste studenten voegde hij zich bij het in 1818 heropgerichte 
Engelsee College in Rome. Op vijfentwintigjarige leeftijd werd hij rector van 
ditt priestercollege. In 1840 keerde Wiseman voorgoed terug naar Engeland. 
Hijj  werd coadjutor van Walsh en president van Oscott College, waar hij 
Puginn diverse malen ontmoette.204 

Eerstee toetssteen voor Pugins plannen voor een herleving van middel-
eeuwsee praktijken was de kwestie van de priesterkleding. Al in 1838 had hij 
onderzoekk bepleit naar de apostolische oorsprong van religieuze kleding, 
waarvann de kennis na de Reformatie geheel was verdwenen. De mystiek van 
koorkledenn had volgens Pugin een stichtende uitwerking, terwijl de waar-
digheidd die ermee gepaard ging, bij het kerkvolk vroomheid opwekte.205 

Daniell  Rock verschafte hem veel voorbeelden van oude gewaden.206 George 
Herbertt portretteerde Walsh in door Pugin ontworpen 'gotische' gewaden. 
OokOok de mijter was een van zijn creaties (afb. 12). 

Hevigg verontrust schreef Pugin op 3 april 1839 aan Rock dat personen, 
Vervuldd van moderne inzichten en enge vooroordelen', bisschop Walsh 
probeerdenn af te houden van pogingen om kerkelijke oudheden in ere te 
herstellen.2077 In een schrijven van de Romeinse Propaganda Fide was Walsh 
ervann beschuldigd, zogenaamd op instigatie van Pugin, 'vernieuwingen in 
liturgiee en kleding' te hebben ingevoerd. Pugin, die vermoedde dat Peter 
Augustinee Baines,208 apostolisch vicaris van Western District, hier achter 
zat,, verbaasde zich over het feit dat men restauratie verwarde met innovatie. 
Ookk de apostolisch-vicaris van Northern District, lohn Briggs, wilde 'Pugin-
kazuifels'' verbieden, aangezien die hem te veel deden denken aan 'de mis in 
eenn Griekse kerk'.209 Pugin had zo zijn redenen te denken dat Baines achter het 
complott zat. Deze bisschop weigerde in juli 1839 de inwijding van St. Marie's 
inn Uttoxeter bij te wonen vanwege de 'gotische priestergewaden'. Om dezelfde 
redenn dreigde hij overigens twee jaar later weg te blijven bij de opening van 
St.. Chad in Birmingham.210 Phillipps beschouwde de Romeinse restricties 
alss de 'genadeslag voor de katholieke zaak'. Dat de rechten van de nationale 
Kerkk plaats moesten maken voor regels van de Propaganda Fide, achtte 
hijj  in strijd met de geschiedenis. De Kerk had zich, aldus Phillipps, nooit 
sterkk gemaakt voor volstrekte uniformiteit in kledingvoorschriften. Rome 
toondee wat dat betreft meer respect voor de negers in Ethiopië.211 Pugin 
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meendee dat protestanten meer oog hadden voor katholieke oudheden dan 
modernee katholieken. Daarbij verwees hij naar artikelen in de door Newman 
uitgegevenn The British Critic.212 

Puginn verzette zich tegen uitdrukkingen als 'Pugin-kazuifels' of 'Pugin-
koorhemden',, aangezien die hem te veel aan modieuze merknamen deden 
denken.. Het ging hier niet om privé-opvattingen, maar om de grote principes 
diee in 'de eeuwen van geloof' hadden gegolden. Zelf gaf hij de voorkeur aan 
dee term 'oude katholieke koorhemden'.2133 Ook Wiseman mengde zich in de 

afb.. 12. Bisschop Thomas Walsh, met door Pugin ontworpen gewaad en mijter, naar 
Johnn Rogers Herbert 
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discussie.. Eerder had hij Contrasts lovend besproken214 en zelfs voorgesteld 
hett boek in het Italiaans te vertalen.215 In 1840 gelastte hij echter dat de door 
Puginn ontworpen kerkelijke gewaden in Oscott niet langer mochten worden 
gedragenn en gaf hij opdracht het door Pugin ontworpen open koorhek 
inn de kathedraal van St. Chad neer te halen. 'We staan er vrijwel alleen 
voor,'' schreef Pugin aan Phillips, 'als we althans de "Oxford men" hierbuiten 
laten.'' Maar toen hij dreigde af te zien van verdere samenwerking met het 
katholiekee episcopaat, bond Wiseman in.216 Aan het begin van 1841 schreef 
hijj nog dat Wiseman tegen de 'Engelse katholieke oudheid' was gekant.217 

Naa een ontmoeting met de bisschop, die lovend over Newmans Tract xc 
hadd gesproken, had hij echter meer vertrouwen in hem gekregen.218 Bij de 
inwijdingg van Pugins kerk in Macclesfield droeg Wiseman 'de oude gewaden 
enn een versierde albe en een gotische mijter'.219 De bisschop was nu geheel 
'add usum Sarum', schreef hij Bloxam, hierbij doelend op de middeleeuwse 
liturgiee van Salisbury.220 Voorlopig was de vrede getekend. 

TrueTrue principles 

All in zijn 'Apologie' van Contrasts had Pugin geschreven dat de principes 
diee hij in dit boek voor de bouwkunst had ontvouwd ook geldig waren voor 
dee overige kunsten.221 De hoofdlijnen van een dergelijke 'poëzie der kunst' 
-- ofwel 'de sublieme ideeën van waaruit alle machtige concepties van onze 
voorvaderenn emaneerden' - zette hij voor het eerst uiteen in zijn lezingen 
voorr de seminaristen van Oscott. 

Zowell protestanten als sommige katholieken hadden verraad gepleegd 
aann de schitterendste periode uit de christelijke geschiedenis, de Middeleeu
wen.2222 Met name bekritiseerde hij 'liberale' katholieken, die toelieten dat 
kerkenn veranderden in vergaderzalen zonder decoraties. 'Wij zijn echter geen 
rechterss die oordelen over waarheid en dwaling,' schreef hij, 'maar getuigen 
vann het ware geloof zoals dat aan de Kerk van de eerste christenen is geopen
baard.'2233 Toch waren het katholieken die zich het meest verbonden wisten 
mett 'die oude dagen van waarheid'. Daarom moesten juist zij oudheidkun
digg onderzoek verrichten dat uiteindelijk tot een herkerstening zou leiden. 
'Want,'' schreef Pugin, 'terwijl de zintuigen door uiterlijke schoonheid van 
heiligheidd in vervoering worden gebracht, zullen de goddelijke waarheden 
binnendringenn in de ziel, die gereed is om ze in zich op te nemen.'224 

Puginn leverde een eigen bijdrage aan het herstel der kunsten. In Os
cottt stichtte hij een museum waarin middeleeuwse voorwerpen werden 
bewaard.2255 Dergelijke objecten verwierf hij tijdens zijn vele reizen door Eu-
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ropaa en door zijn betrekkingen met Edward Hull en John Webb, handelaren 
inn antiquiteiten.226 Alle hoop stelde hij op de katholieke geestelijkheid en de 
seminaristenn voor wie hij zijn lezingen hield. Hun allen stelde hij de figuur 
vann Milner ten voorbeeld.227 

Dee poëzie van de kunst moest allereerst tot uitdrukking komen in de 
kerkbouw.. Moderne architecten hadden echter geen verstand van stijl en 
voerdenn alles uit, mits het maar goed werd betaald. In de Middeleeuwen 
haddenn bouwmeesters nog pro Deo hun bijdrage geleverd aan de bouw 
vann kathedralen. In het interieur van de kerken, betoogde Pugin, was elk 
detail,, zelfs de sluitsteen van de kruisribben, een moreel of religieus em
bleemm dat de gelovigen tot nadenken stemde. Zo vestigde de steenhouwer 
mett zijn satirische voorstellingen de aandacht op heersende ondeugden. De 
beeldhouwkunstt van de Middeleeuwen was superieur aan die van Grieken 
enn Romeinen, omdat zij niet haar toevlucht zocht tot zinnelijke voorstel
lingen.. De liturgie was voorts een schitterende enscenering van hemelse 
gloriën,, subliem en overweldigend. De priesterlijke gewaden waren daarbij 
geenn uitingen van protserig vertoon. Door eerbiedwaardige mannen waren 
zijj aan elkaar doorgegeven. De middeleeuwers beseften dat de poëzie van 
dee kunst het meest volmaakt tot uitdrukking kwam in de gebrandschil
derdee glasramen. De opkomende zon verlichtte koor en apsis. Rond het 
middaguurr fonkelden transept en zuidelijke toegangspoort. En waar in de 
namiddagg het westelijke venster de veelkleurige tinten van de ondergaande 
zonn onderging, hulde het koor zich in een sombere schaduw.228 Later zou hij 
schrijvenn dat glasschilderingen superieur waren aan fresco's, omdat zij door 
hett binnendringende licht altijd perfect waren te zien.229 

InIn een afzonderlijke lezing behandelde Pugin de technische aspecten van 
dee glasschilderkunst, waarbij hij vijf opeenvolgende stijlen onderscheidde. 
Grotee bewondering had hij voor de kerkramen van Chartres en Rouen, die 
laterr door Huysmans en Gustave Flaubert zouden worden bezongen (zie blz. 
343-344)-2300 Bij het ontwerp van glasschilderingen voor de kapel van Jesus 
Collegee in Cambridge liet hij zich inspireren door die te Chartres.231 Door 
katholiekenn en High Churchmen was de interesse in gebrandschilderd glas 
weliswaarr nooit versaagd, maar hun voortbrengselen hadden geen functie in 
hett omringende steenwerk. Juist de glasschilderkunst liet zien dat het pro
testantismee geen licht, maar duisternis had gebracht.232 Pugin was daarnaast 
vann mening dat ook het burgerlijke leven omgeven moest zijn met poëzie. 
Voorheenn hadden de huizen baldakijnen gekend waaronder heiligenbeel
denn waren geplaatst. En evenzo waren de interieurs voorzien geweest van 
stichtendee voorwerpen en decoraties.233 
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Hett wezen van de middeleeuwse kunst ontdekte hij naar eigen zeggen bij 
dee voorbereiding van zijn boek The true principles of Pointed or Christian 
Architecture,Architecture, dat in hetzelfde jaar als de tweede druk van Contrasts verscheen 
enn twee lezingen omvatte die hij in Oscott had gehouden. Het frontispies 
toondee een religieuze kunstenaar in zijn atelier. Het deed sterk denken 
aann het devies van de Lukas-Bund, getekend door de Nazarener Friedrich 
Overbeck.2344 Pugin beschouwde hem als de 'prins der christelijke schilders'.235 

Dee ware beginselen ontvouwde Pugin op de eerste bladzijde.236 Alle on
derdelenderdelen van een bouwwerk moesten op de eerste plaats functioneel en prak
tischh zijn, en in dienst staan van constructie. In de tweede plaats moesten 
allee decoraties de essentiële constructie van een gebouw zichtbaar maken. 
Hieraann voegde hij toe dat de constructie kon variëren al naar gelang de 
materialenn - steen, hout of metaal - die werden gebruikt. Deze 'grote prin
cipes'' waren slechts in de spitsbogenstijl tot uitvoering gebracht. Zo was 
dee klassieke bouwkunst in essentie gebaseerd op een houten constructie. 
Zuilenn en architraven waren van oorsprong boomstammen geweest. Deze 
barbaarsee bouwwijze werd door de Ouden gehandhaafd toen ze in steen 
gingenn bouwen. Zij gaven zich aldus, anders dan de middeleeuwers, geen 
rekenschapp van de natuurlijke eigenschappen van het steenmateriaal dat ze 
gebruikten.2377 In Contrasts had Pugin de waarheid van de spitsbogenstijl op 
morelee gronden verdedigd, in The true principles deed hij dat op functio
nalistischee wijze.238 In beide opzichten hoorde hij tot de voorlopers van het 
'modernistische'' kamp.239 

Inn de rest van zijn betoog liet Pugin telkens zien hoe de middeleeuwers die 
waree beginselen achtereenvolgens in steen, metaal en hout hadden geprak
tiseerd.. Steunberen en luchtbogen, schreef hij, waren uiteraard praktisch 
vann groot nut, maar daarenboven verloochenden zij allerminst het tweede 
beginsel:: zij verfraaiden immers de constructie in plaats van deze te verhul
len.. De luchtbogen van St. Paul's waren daarentegen weggemoffeld zodat 
dee ene helft van de kathedraal de andere helft verborg (afb. 13). Onwaar
achtigg was ook de overwelving van deze kathedraal, die feitelijk uit twee op 
elkaarr gestapelde koepels bestond. Dat was volgens Pugin wel anders bij de 
Sint-Pieterr te Rome. Niettemin kende ook deze kerk foute beginselen. In het 
beeldhouwwerkk hadden de bouwmeesters het onechte, 'vergrotende' ('mag
nifying')) principe toegepast. In gotische kerken hadden beeldhouwers echter 
hett multiplicatiebeginsel in praktijk gebracht: de menselijke maat bleef er 
dee norm. Ook pinakels, die veelal als overbodige toevoegingen werden be
schouwd,, voldeden aan de ware principes. Deze siertorens waren praktisch 
off 'natuurlijk' omdat de hogels bij regenval de afwatering kanaliseerden, 
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enn zij geplaatst op steunberen de borstwering verstevigden. Pinakels legden 
dee constructie bloot en hadden daarenboven een 'mystieke' of symbolische 
betekenis:: ze benadrukten de verticaliteit, het 'embleem van de Wederop
standing'. . 

Voorr de metaalbewerking golden de ware principes evenzeer. Middel
eeuwsee scharnieren bijvoorbeeld strekten zich ter versteviging uit over de 
helee breedte van een deur. Tegelijkertijd accentueerden en verfraaiden de 
versieringenn de constructie.240 In geval van decoraties zag Pugin weinig in 
hett gieten van ijzer, aangezien die bewerking slechts meer van hetzelfde 
voortbracht.. Edelsmeden moesten voorts het 'metallic' karakter van goud
enn zilverwerk passend tot uitdrukking brengen in verrichtingen als ciseleren, 
boren,, graveren en emailleren. Als voorbeeld voegde hij een plaat toe met 
voorwerpenn uit de 'reliekenkamer' van Aken.241 

Steedss bestreed Pugin effectbejag en onechtheid. Met name schaduw
enn dieptewerking, die vaak werden toegepast bij gotische motieven op be
hangpapierr en tegels, moesten te allen tijde worden vermeden. Op basis van 

afb.. 13. Pugin, Weggewerkte luchtbogen van St. Paul's (rechts) 
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middeleeuwsee voorbeelden ontwierp Pugin behangpapier, dat door Crace 
vervolgenss werd geproduceerd.242 Polychromie was toegestaan zolang die 
volgenss ware principes werd toegepast. In geen geval mocht men echter 
houtt beschilderen om het op marmer te laten lijken.243 Evenals in Contrasts 
maaktee Pugin voor The true principles tekeningen waarbij hij middeleeuwse 
enn moderne aspecten met elkaar contrasteerde. Waar het de houtbewerking 
betrof,, plaatste hij een middeleeuws dakspant, dat door zijn versieringen de 
constructiee prijsgaf, tegenover een moderne overkapping, die schuil ging 
achterr eentonig pleisterwerk.244 

Inn de tweede lezing van het boek zette Pugin uiteen waarom de klassieke 
tempell als grondvorm ongeschikt was voor de christelijke kerkbouw. Bij 
uitbreidingg van de cella, noodzakelijk geworden om de gelovigen onderdak 
tee bieden, zou bijvoorbeeld ook het peristyle vergroot moeten worden, en 
eenn dergelijke omvangrijke colonnade had geen enkele functie meer. In een 
laatstee gedeelte ging hij in op de civiele architectuur. Daarbij veroordeelde 
hijj de pittoreske gotiek omdat de onderdelen hier niet in overeenstemming 
warenn met het doel van de constructie. Zo werden in de 'kasteelgotiek' 
wapenkamerss en uitkijktorens gebouwd, die in de moderne tijd geen enkel 
doell meer dienden. En werd in de 'kloostergotiek' de bidkapel als boudoir 
gebruiktt en diende de kapittelzaal als eetsalon. 

Verderr beschouwde hij het gebruik van Italiaanse bouwelementen, zoals 
pilasters,, als onvaderlands. De constatering dat de spitsbogenstijl interna
tionaall was, had hem overigens op de rand van de afgrond gebracht. Rock 
hadd hem echter geleerd dat de beginselen van de christelijke architectuur 
weliswaarr overal dezelfde waren, maar dat elk land die beginselen op eigen 
wijzee had ontwikkeld. Daarmee was de gotiek als nationaal-Engelse stijl ge
red.2455 Aanvankelijk had Pugin zich in zijn kerkbouw laten inspireren door 
buitenlandsee voorbeelden. St. Chad bijvoorbeeld was geïnspireerd op de 
Duitsee gotiek. Aan Rock schreef hij dat hij nooit meer uitheemse elementen 
inn Engeland ten uitvoer zou brengen.246 

DeDe breuk met het anglo-katholicisme 

Dee relatie tussen katholicisme en protestantisme, maar ook tussen Middel
eeuwenn en moderne tijd, vaderlandsliefde en landverraad werkte Pugin uit 
inn twee werken, beide gepubliceerd in 1843, te weten An Apology for The 
RevivalRevival of Christian Architecture in England, opgedragen aan Shrewsbury,247 

enn The present state of ecclesiastical architecture in England. In de openings
zinnenn van het eerste werk stelde de auteur vast dat de Engelsen langzaam 



HOOFDSTUKK 5 • CREATORS OF A DIVINE  STYLE 295 5 

ontwaaktenn uit een toestand die aangeduid kon worden als 'de duistere 
eeuwenn van de architectuur'. Voor degenen die zich verbonden wisten met 
dee Heilige Stoel, hoefden zich eigenlijk geen problemen voor te doen. Zij 
haddenn hetzelfde geloof en dezelfde rituelen als de christenen van de oude 
Engelsee Kerk. Maar helaas bouwden hedendaagse katholieken wanstaltige 
kerkenn die de buitenkant van een tempel hadden en het interieur van een 
sektarischee schuilplaats, waarmee zij enkel een gunst bewezen aan de zaak 
vann het heidendom. 

Anglicanenn moesten zich volgens Pugin eveneens op de katholieke oud
heidd oriënteren, als zij althans de eigen voorschriften serieus wilden nemen. 
Diee leerden hun onder meer dat zij koor, oksaal en klokkentoren in stand 
moestenn houden, het altaar niet mochten verhullen door preekstoelen en 
doopvontenn met deksels moesten opstellen.248 

Inn The present state sprak Pugin opnieuw welwillend over de 'Oxford 
men',, die een bijdrage leverden aan de herleving van katholieke kunst en 
oudheid.. Zij konden evenwel minder bereiken dan katholieken omdat zij 
geremdd werden door parlement en bepaalde facties in de protestantse Kerk.249 

Eerderr had hij zijn teleurstelling laten blijken over het staatsbezoek dat 
dee Pruisische koning Frederik Willem iv aan Engeland had gebracht. De 
vorstt was met het plan gekomen een Engels-Pruisisch bisdom in Jeruzalem 
opp te richten. Aan Bloxam had Pugin geschreven dat de anglicaanse Kerk 
zichh door toenadering tot Duitse lutheranen klaarblijkelijk afwendde van 
haarr katholiciteit.250 De samenwerking met de lutheranen zou trouwens ook 
Newmann verder verwijderen van de anglicaanse Kerk.251 Tegenover Phillipps 
verklaardee Pugin dat de Gevestigde Kerk al met al protestantser was dan hij 
hadd gedacht.252 

Diee constatering bepaalde eveneens zijn houding tegenover de Cam
bridgee Camden Society. Toch betuigde hij op veel punten zijn instemming 
mett de Camdenians.253 Zo deelde hij hun mening dat koor en naaf van elkaar 
gescheidenn moesten zijn door een koorhek of oksaal, de doopplechtigheid 
niett plaats mocht vinden in het koor en dat het niet geoorloofd was houten 
gewelvenn met pleisterwerk te maskeren. Ook was hij het eens met de kritiek 
vann de Camdenians op de aanwezigheid van galerijen, kachels en heidense 
beeldenn in kerken. Hun opvatting dat gebrandschilderd glas essentieel was 
voorr het interieur van de kerken, was eerder door hemzelf naar voren ge
bracht.. Tot slot onderschreef hij hun visie dat symmetrie in het exterieur van 
dee kerk dodelijk was.254 Het dogma van de symmetrie behoorde immers tot 
dee erfenis van de klassieke traditie. Saint Wilfrid's in Manchester (gebouwd 
inn 1841-1842) was Pugins eerste kerk met een asymmetrische westfacade. 



296 6 HETT VERLANGEN NAAR DE MIDDELEEUWEN 

Maarr ondanks alle lof, kon Pugin omwille van de katholieke waarheid 
niett verhullen dat de op zichzelf juiste praktijk van de Camdenians gebaseerd 
wass op verkeerde historische argumenten en valse godsdienstige premissen. 
Pogingenn van deze leden van de anglicaanse Kerk om de vernietiging van 
kerkenn en liturgie toe te schrijven aan puriteinen van de zeventiende eeuw 
warenn weinig overtuigend. Pugin gaf veel bronpassages waaruit bleek dat 
reedss anglicanen in de zestiende eeuw verantwoordelijk waren geweest voor 
verstoringg van de heilige orde van het kerkelijk interieur, door onder meer 
dee verwoesting van altaren en het neerhalen van oksalen.255 

Inn de anglicaanse Kerk, zo stelde hij vast, noemden sommigen zichzelf 
'anglo-katholieken',, terwijl katholieken als 'romish' en onvaderlands werden 
bestempeld.. Daarmee was de wereld echter op haar kop gezet. Vanaf de 
Saksischee tijd hadden de Engelsen immers hun eigen missalen, ritualen en 
sacramentariaa gekend. Sommige katholieke riten, zoals het Sarum-ritueel, 
warenn zelfs exclusief Engels.256 Hierbij doelde hij op liturgische gebruiken, 
diee aan het begin van de dertiende eeuw in het bisdom Sarum, de oude naam 
voorr Salisbury, waren vastgelegd en die tegen het einde van de Middeleeuwen 
inn vrijwel alle Britse diocesen gangbaar waren.257 Gregorius de Grote had 
aann Augustinus, toen hij deze naar Engeland zond, doelbewust de vrijheid 
gelatenn om een Engelse liturgie te stichten. Met deze zienswijze keerde Pugin 
zichh doelbewust tegen de vertrouwde reformatorische opvatting dat aan de 
vrijheidd van de Engelse Kerk, in de dagen van Jezus gesticht door Jozef 
vann Arimatea, een einde was gemaakt door de papist Augustinus.258 In 
dee Middeleeuwen leefde de Engelse Kerk, aldus Pugin, in harmonie met 
Romee en de andere christelijke gemeenschappen. Pas na het loslaten van de 
pauselijkee autoriteit was de duisternis ingetreden. In de zestiende eeuw was 
aann de oude 'anglicaanse rituelen' rigoreus een einde gemaakt door Geneefse 
protestantenn die de Engelse Kerk onder het juk van buitenlandse sekta-
riêrsriêrs hadden gebracht.259 De zaak was dus klip en klaar. Britse katholieken 
vertegenwoordigdenn het nationale element, terwijl Britse protestanten in 
hunn religieuze opvattingen (en classicistische esthetica) het onvaderlandse 
elementt representeerden. De 'via media' was een doodlopende weg. Men 
konn slechts het anglicaanse pad bewandelen óf de weg terugnemen naar 
Engelandss ware Kerk. 

Inn deze jaren schreef Shrewsbury een openbare brief, waarin hij waarde
ringg voor leden van de Oxford Movement uitte, maar tegelijkertijd aangaf dat 
err tussen (katholieke) waarheid en (protestantse) dwaling geen middenweg 
bestond.. Shrewsbury's brief werd onmiddellijk met instemming geciteerd 
doorr Görres.260 
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Inn het midden van de jaren veertig kwam het tot een definitieve breuk 
tussenn Pugin en de Camdenians. Heftig was hij aangevallen door een ano
niemee schrijver in de Ecclesiobgist.2* 1 Na de overgang van Newman naar de 
katholiekee Kerk, hield de Society doelbewust afstand. De anonymus wist Pu
ginn in het hart te treffen. Hij schreef dat deze een herhaling van zichzelf was 
geworden.. Daarnaast bekritiseerde hij het onvaderlandse en onwerkelijke 
karakterr van de door Pugin ontworpen kerken van Saint Chad in Birming
hamm en Saint Barnabas in Nottingham. De eerste was gebouwd in Duitse 
stijl;; de tweede in Early English, die echter beter paste bij een eenvoudige 
cisterciënzerr abdij. Tot slot hekelde de anonymus de mechanische en uit
drukkingslozee illustraties die Pugin voor Newmans Lives had vervaardigd. 
Hett artikel eindigde nochtans hoopvol. Als Pugin lering trok uit zijn eigen 
lessen,, zou het alsnog goed kunnen komen. 

Puginn verweerde zich tegen de aantijgingen van de Ecclesiobgist. Hij 
merktee op dat hij recentelijk nieuwe inzichten in edelsmeedkunst en liturgi
schee gewaden had verkondigd, de Society zelf in de praktijk nog geen enkele 
kerkk had gebouwd en zijn ontwerpen voor de Lives door andere handen 
warenn verpest.262 

InIn An Apology en The present state bepaalde Pugin ook de verhouding 
tussenn de middeleeuwse nijverheid en het moderne industriële productie
proces.. In het eerste boek was een tekening opgenomen van een classicistisch 
poortgebouww dat de ingang van een busstation markeerde. Hiertegenover 
stondenn twee illustraties van spoorbruggen 'op basis van de oude beginse
len'' compleet met steunberen en borstwering.263 De middeleeuwse bouwstijl 
konn dus gerust worden gebruikt voor moderne doeleinden. Hedendaagse 
architectenn moesten niet slaafs de oude meesters imiteren, maar zich la
tenn inspireren door de oude beginselen. De christelijke architecten zouden 
ookk zeker gebruik hebben gemaakt van de stoommachine, als ze die zou
denn hebben gekend. Dergelijke machines waren geschikt om steen, hout 
enn andere materialen te bewerken. Hierdoor kon er goedkoper en sneller 
wordenn geproduceerd. In werkelijkheid bestond de hele geschiedenis van 
dee spitsbogenstijl uit een reeks van uitvindingen. Daarom zouden de oude 
bouwmeesterss zeker gebruik hebben gemaakt van gietijzer. Mechanisering 
wass slechts verwerpelijk wanneer zij in strijd was met de ware beginselen. 
Zoo mocht in de decoratieve kunsten variatie geen plaats maken voor mo
notonie.. De kunst van het ontwerpen mocht niet worden gereduceerd tot 
'ready-madee manufacture'. 

Alss de kunstenaars van de moderne tijd vanuit hetzelfde geloof en de
zelfdee nederigheid werkten als de oude meesters, zouden hun producten 
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inn sentiment gelijkwaardig en in technisch opzicht zelfs superieur zijn aan 
dee kunst van de Middeleeuwen.264 Tegenover de mechanisering nam Pu-
ginn dus een veel pragmatischer houding aan dan John Ruskin of William 
Morriss na hem.265 Talloze ontwerpen maakte hij voor onder meer meubels, 
gedenkplaten,, behangpapier en tegels, die door Crace en Minton in grote 
hoeveelhedenn volgens de meest recente technieken werden vervaardigd.266 

Puginn wilde vooral voor de middenklasse produceren.267 

Dee Mediaeval Court die de Wereldtentoonstelling opluisterde, was dus in 
geenn geval een anachronisme. Het Middeleeuwse Hof bracht tot uitdrukking 
datdat het middeleeuwse verleden geenszins in strijd was met de moderne tijd. 
Puginn verdedigde zich in dit verband ook tegen de opvatting dat de gotische 
bouwwijzee veel geld kostte. Op een illustratie projecteerde hij doorsnede 
enn grondplan van een middeleeuwse kerk in een classicistische, protestantse 
'vergaderzaal'.. In één oogopslag was te zien dat voor de bouw van een gotische 
kerkk veel minder bouwmateriaal nodig was (afb. 14).268 

afb.. 14. Pugin, Gotische kerk geprojecteerd in classicistische 'vergaderzaal' 
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DeDe Middeleeuwen op aarde 

Naa drie eeuwen van protestantse suprematie was volgens Pugin de kennis 
vann de christelijke symboliek goeddeels verloren gegaan. Een weergave en 
symbolischee duiding van liturgie en van het interieur en exterieur van kerken 
enn kloosters gaf hij met name in The present state en in zijn rijk geïllustreerde 
GlossaryGlossary of Ecclesiastical Ornament and Costume, dat in 1844 het licht zag.269 

Opnieuww liet hij zich hier op de eerste plaats als oudheidkundige zien 
enn baseerde hij zich - evenals bij het historisch gedeelte van Contrasts -
voorall op zestiende- en zeventiende-eeuwse geschriften. De belangrijkste 
bronnenn waaruit hij citeerde, waren De ritibus ecclesiae catholicae van Jean 
Etiennee Duranti,270 het glossarium van DuCange, de kerkelijke dissertaties 
vann Jean-Baptiste Thiers,271 het Traite historique de la liturgie sacrée van La-
zaree André Bocquillot en de Vetera Monimenta (sic) van Ciampini.272 Verder 
wass hij bekend met recentere liturgische werken van Edmund Martène,273 

Domenicoo Giorgi,274 Martin Gerbert,275 Jean-Baptiste Le Brun Desmarettes 
(Dee Moléon)276 en Stefano Borgia.277 Het belangrijkste document waarop hij 
zichh baseerde, was zonder twijfel het Rationale van Durandus van Mende. In 
zijnn bibliotheek bevond zich de Engelse vertaling van dit werk, bezorgd door 
Nealee en Webb.278 Pugins interpretatie van al deze werken zou van grote 
invloedd zijn op de Gothic Revival in West-Europa, maar ook in Australië en 
dee Verenigde Staten.279 

Inn 1839 omschreef hij de door hem ontworpen Mariakerk van Uttoxeter 
alss 'het eerste katholieke bouwwerk in dit land, sedert de dagen van de zo
genaamdee Hervorming, dat strikt in overeenstemming is met de regels van 
dee oude kerkelijke bouwkunst' (afb. 15).2m Het godshuis was gebouwd in de 
stijll van de vroege dertiende eeuw, met lancetvensters zonder tracering. In 
hett vervolg van het artikel, dat hij vlak voor de inzegening schreef, legde hij 
uitt waarom de kerk en in het bijzonder het koor beantwoordde aan de oude 
voorschriften.voorschriften. Het altaar was zoals het hoorde (althans sedert de zevende 
eeuw)2811 van steen, met erboven een houten triptiek, dat rijk beschilderd 
enn verguld was. Uit oude inventarissen bleek dat drie vergulde lampen voor 
hett altaar waren opgehangen. Aan beide zijden van de offertafel in St. Ma
rie'srie's hingen gordijnen. Aan de epistelzijde was een 'sacrarium' ('piscina') 
bevestigd,, waar water en as konden worden weggespoeld. Ernaast waren 
onderr drie spitsbogen 'sedilia' ofwel zitplaatsen, bestemd voor de geestelij
ken,, uit de muur gehouwen. In moderne katholieke kerken werden ze ten 
onrechtee soms voor biechtstoelen aangezien. Biechtstoelen waren overigens 
eenn uitvinding van recente tijd.282 Aan de evangeliezijde was een Heilig Graf 
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aangelegd,, waar (volgens de Sarum-rite)283 op enig moment in de Goede 
Weekk de heilige hostie werd bewaard. Twee korbelen ondersteunden een 
houtenn boog waarboven een crucifix was bevestigd.284 Pugins opdrachtge
verss hielden zich overigens niet altijd aan zijn voorschriften. Zo waren in de 
Londensee kathedraal van Saint George (Southwark), gebouwd in Decorated 
style,, biechtstoelen geplaatst.285 

Opp basis van argumenten, ontleend aan onder anderen Durandus, meen
dee Pugin dat het koorgedeelte zich altijd aan de oostzijde moest bevinden.286 

Inn parochiekerken dienden koor en naaf altijd gescheiden te zijn door een 
koorhekk met open tracering of door een afsluiting met galerij of balustrade, 
toegankelijkk via een trap (in grote kerken oksaal of jubee genoemd). Boven 
dezee afscheiding hing het beeld van de Gekruisigde, geflankeerd door de 

afb.. 15. Pugin, St. Marie's, Uttoxeter 
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Moederr Gods en de apostel Johannes. Aan de uiteinden van het kruis 
warenn vierpassen bevestigd, met symbolen van de evangelisten. Tot de eerste 
'roodd lofts' (oksalen met kruis) die Pugin ontwierp, behoorden die voor 
Saintt Alban in Macclesfield en Saint Giles in Cheadle.287 De eerste kerk 
wass gebouwd in Perpendicular style en had glasramen vervaardigd door 
Williamm Warrington. Saint Giles, gebouwd voor de graaf van Shrewsbury, 
noemdee Pugin 'een perfecte herleving van een parochiekerk uit de tijd 
vann Eduard i' (afb. 16). Midden in het koor was een corona opgehangen, 

afb.. 16. Saint Giles, Cheadle 
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afkomstigg uit vijftiende-eeuws Vlaanderen. De preekstoel was gebaseerd op 
oudee modellen en bereikbaar via de trap van de galerij. De consecratie 
vann deze kerk werd bijgewoond door diverse 'gothicists' uit het buitenland, 
onderr wie Didron, Henri Gerente, ontwerper van gebrandschilderd glas, en 
Augustt Reichensperger, redacteur van het Kölner Domblatt.2** 

Dee ingang van een kerk lag volgens Pugin doorgaans aan de zuidkant. Hier 
moestenn in de vastentijd boetelingen de dienst bijwonen en werden kinderen 
aann duiveluitdrijving blootgesteld voordat ze werden gedoopt. Wijwaterva-
tenn moesten aan de buitenzijde worden bevestigd. Bij binnenkomst viel het 
oogg van de gelovige meteen op de doopvont. Pugin bekritiseerde de gang
baree praktijk om het doopsel thuis te verrichten. Vonten dienden een stenen 
off loden onderstel te hebben en een houten bedekking. In de door glasramen 
verlichtee naafstonden stoelen opgesteld, waar geen van de gelovigen vooraf 
aanspraakk op kon maken. 

Kerkenn moesten verder zijn voorzien van een eenvoudige klokkenstoel of 
eenn toren met spits, waarmee de symmetrie van de facade het gemakkelijkst 
wass te doorbreken. De torenspits, die een bloeiperiode doormaakte in de 
Vroegee Engelse en Decoratieve stijl, had een 'natuurlijke' bestemming, aan
gezienn zij de klokken herbergde en het kruis toonde. Terzelfder tijd was de 
spitss symbool van de Wederopstanding.2*9 Het frontispies van An Apology 
toondee een groot aantal door Pugin ontworpen kerken - als een nieuw Je
ruzalemm in het licht van de opkomende zon. De torenspitsen, ofschoon niet 
altijdd door een gebrek aan middelen in werkelijkheid gerealiseerd, maakten 
daarbijj een overweldigende indruk (afb. 17). 

Grafmonumentenn waren evenzeer vast onderdeel van de kerkelijke archi
tectuur.. Pugin keerde zich tegen het gebruik om grafstenen te versieren met 
heidensee symbolen en ze te voorzien van aanmatigende epitafen, waarin de 
loopbaann van de overledene breed werd uitgemeten. Gepaster was het terug 
tee keren naar de tijd van koning Eduard n, toen bronzen gedenkplaten de 
graftombess sierden. Geestelijken waren hierop in gewijde kleding afgebeeld, 
vorstenn in koninklijke mantels en herauten in tabberds. Eenvoudige graf
schriftenn nodigden de voorbijganger uit te bidden voor het zielenheil van de 
gestorvene.290 0 

Dee 'ware vormen' en symbolische betekenissen van heilige gewaden en 
kerkelijkk linnen kwamen uitvoerig aan bod in het 'Glossarium'. Elke de
coratiee - zo had hij in The true principles uiteengezet - moest passend en 
functioneell zijn, en gebaseerd op redelijke uitgangspunten. Die principes 
goldenn ook voor de priesterkleding. De symboliek van versiering moest dui
delijkk zichtbaar en begrijpelijk zijn.2" In het boek waren veel voorbeelden 



HOOFDSTUKK 5 • CREATORS OF A DIVINE  STYLE 303 

enn patronen van middeleeuwse gewaden opgenomen. Daarbij kon hij put
tenn uit de collectie van oudheden in Oscott, waar vele laatmiddeleeuwse 
kerkelijkee gewaden, uitgevoerd met goudstiksel en in de rijkste kleurscha
keringen,, werden bewaard.292 In het 'Glossarium' gaf Pugin ook voorbeel
denn van kerkelijk goud- en zilverwerk293 en besteedde hij aandacht aan de 
boeksierkunst.. Eerder had hij betoogd dat middeleeuwse verluchtingen en 
boekbandenn het beste bewijs vormden dat de protestanten ongelijk had
denn met hun bewering dat katholieken zich niet om de heilige geschriften 
bekommerden.294 4 

Volgenss Pugin bestond er een principieel verschil tussen kerkelijke en 
burgerlijkee architectuur. De waarheid van het geloof was immers niet ver
anderlijk,, en daarom konden architecten zich zonder bezwaar richten op de 
waree en onveranderlijke beginselen van de middeleeuwse kerkelijke bouw
kunst.. Maar met de 'natuurlijke constitutie van de maatschappij' was het 
anderss gesteld. Omdat de samenleving voortdurend veranderde, was het 
dwaasheidd om 'op basis van abstracte liefde voor de oudheid' nieuwe inzich
tenn in de constructie van bouwwerken af te keuren.295 Opnieuw betoonde 
hijj zich moderner dan hij zichzelf achtte. 

afb.. 17. Frontispies van Pugins An Apology for The Revival of Christian Architecture 
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Ookk voor sommige aspecten van het civiele leven gold dat zichtbare 
restauratiee van middeleeuwse tradities tot morele of sociale verbetering kon 
leiden.. In Alton, Staffordshire, ontwierp hij voor de graaf van Shrewsbury 
eenn gebouwencomplex, bestaande uit een school, kamers, een keuken, een 
kapell en een bibliotheek, met elkaar verbonden door een kloosterhof. Dit 
'Hospitall of St. John' kon plaats bieden aan twee priesters, zes kapelaans, 
eenn koster, twaalf broeders, een schoolmeester en talloze arme scholieren. 
Bovenn de poortingang stond een beeld van Johannes de Doper onder een 
baldakijn.. Op de binnenplaats pronkte een monumentaal stenen kruis. Deze 
'middeleeuwse'' fundatie achtte hij een geschikt alternatief voor de moderne 
gevangenissen,, waarin degenen die tot armoede waren veroordeeld aan hun 
lott werden overgelaten.296 Het 'hospitaal' was daarmee de concrete realisatie 
vann een ideaal waarvan hij de contouren al in Contrasts had geschetst. 

Naarr middeleeuws voorbeeld maakte Pugin ook schetsen voor univer
siteitscolleges,, zoals voor Balliol College in Oxford, dat door protestantse 
tegenstandd echter nooit ten uitvoer werd gebracht.297 In een van zijn vroegste 
werkenn had hij voorbeelden gegeven van middeleeuwse huizenbouw die in 
dee eigen tijd kon worden toegepast.298 Ook het interieur kon een bijdrage aan 
reügieuzee en morele verheffing leveren. Zo had hij weinig op met de 'pro
testantse'' familieportretten, waarbij moeder en oudste dochter het midden
gedeeltee vulde en vader met adelaarsblik de verrichtingen van de spelende 
kinderenn op de voorgrond volgde. Beter kon men een voorbeeld nemen 
aann schilderingen van oude tijden, toen de Verlosser of Onze-Lieve-Vrouw 
hett onbetwiste middelpunt vormde. Op zijpanelen waren de kinderen op 
volgordee van leeftijd knielend afgebeeld, met de ouders aan de uiteinden.299 

HetHet einde van een utopie 

Naa zijn 'Glossarium' publiceerde Pugin, mogelijk vanwege zijn werkzaam
hedenn voor het parlementsgebouw, enige tijd geen boeken meer. De laatste 
driee jaren van zijn leven gaf hij echter, met dezelfde intensiteit als aan het 
beginn van de jaren veertig, opnieuw allerlei studies in druk. 

Inn 1849 verscheen Floriated Ornament, een boek met veel voorbeelden 
vann loofwerk, die konden worden toegepast in de decoratieve kunsten. Vier 
jaarr tevoren was hij reeds aan deze studie begonnen.300 In Floriated Ornament 
ontvouwdee Pugin een naturalistische esthetica. Tot dan had hij het begrip 
'natuurlijk'' steeds als 'praktisch' opgevat. Nu schreef hij dat de 'werkelijke 
bronn van kunst de natuur is'. Die gedachte was bij hem opgekomen, toen 
hijj in het Antwerpse atelier van Francois Durlet een gipsen model van 
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eenn kapiteel had gezien. Hij verkeerde in de veronderstelling dat het een 
dertiende-eeuwss kapiteel betrof, maar Durlet vertrouwde hem toe dat hij 
hett zelf had vervaardigd op basis van gebladerte, dat hij in zijn tuin had 
aangetroffen. . 

'Hett gaf me een geheel nieuw idee van middeleeuws vakmanschap,' 
schreeff Pugin, 'en terwijl ik de zaak verder uitzocht, raakte ik er volledig 
vann overtuigd dat de middeleeuwers met het fijne loofwerk in gotische 
gebouwenn de natuur trachtten te benaderen.' Het was onzinnig om van 'go
tische'' blad- en bloemmotieven te spreken, aangezien al het loofwerk dat in 
middeleeuwsee gebouwen was toegepast, terug te vinden was in de natuur. 
Hett ging eenvoudigweg om de juiste bewerking en rangschikking van motie
ven.. De oude kunstenaars ordenden bloemen en gebladerte in geometrische 
figurenn en vulden hiermee de overgebleven ruimten. Maar moderne kun
stenaarsstenaars gaven, geheel in strijd met de bouwkundige constructie, een valse 
indrukk van diepte en reliëf. De natuur voorzag de middeleeuwse kunstenaar 
vann allerlei vormen en ideeën, en 'diezelfde onuitputtelijke bron' stond open 
voorr de hedendaagse kunstenaar. Deze had daarbij het voordeel dat hij over 
recentee botanische ontdekkingen kon beschikken. De mensheid kon welis
waarr de werken Gods, inzonderheid de 'natuurlijke lijnen van bladeren en 
bloemen'' niet overtreffen, wel kon zij trachten die vanuit ware beginselen te 
benaderen.301 1 

Bijj de vernieuwing van architectuur, decoratieve kunsten en liturgie 
probeerdee Pugin steeds de katholieke geestelijkheid aan zijn kant te krijgen. 
Datt was hem (en Phillipps en Shrewsbury) gelukt aan het begin van de jaren 
veertig,, toen de bisschoppen Walsh en Wiseman, ondanks kritiek van de 
Romeinsee Propaganda, uiteindelijk hun zegel hechtten aan zijn 'gotische' 
priestergewaden.. In die jaren had bisschop Baines van Western District ook 
zijnn kritiek op Pugins ontwerp van een gotische kapel voor Ushaw College in 
Durhamm ingetrokken, ondanks zijn voorkeur voor een imitatie van de Sint-
Pieter.3022 Maar aan het einde van de jaren veertig - toen met de verplaatsing 
vann Wiseman het zwaartepunt van Midland District verschoven was naar 
Londonn District - stonden de zaken er anders voor. 

Dee Engelse katholieke lekenelite had te maken gekregen met een toe
stroomm van Ierse geloofsgenoten die, ten gevolge van de hongersnoden in de 
jarenn 1845-1849, een onderkomen in Engeland hadden gezocht Overigens 
bouwdenn in Ierland protestanten aan het begin van de negentiende eeuw 
hunn kerken overwegend in gotische stijl en gaven katholieken de voorkeur 
aann een barokke uitvoering.303 Door de uitbreiding van het aantal Engelse 
bisschoppenn in 1840 en het herstel van de bisschoppelijke hiërachie tien jaar 
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later,, had de klerikale factie zich versterkt ten nadele van de katholieke le
kenaristocratie.. Ongetwijfeld kon de geestelijkee elite Pugins compromisloze 
enn polariserende opvattingen niet altijd waarderen, zeker niet in een klimaat 
waarr elk moment 'No Popery'-sentimenten de kop op konden steken. 

Inn 'romaniserende' kringen kwam Pugins katholicisme, dat zijn inspi
ratiee in de Engelse Middeleeuwen zocht, steeds meer onder vuur te liggen. 
Ironischh genoeg werden dergelijke geluiden vooral naar voren gebracht door 
voormaligee anglicanen als lohn Henry Newman, Frederick William Faber 
enn Wiliam George Ward, die in 1845 een overstap naar de katholieke Kerk 
haddenn gemaakt. De strijd tussen 'Engelse' katholieken - die in de woorden 
vann een van hun medestanders, de historicus Lingard, een transformatie van 
'Engelsenn in Romeinen' onwenselijk achtten304 - en 'nieuwe' bekeerlingen 
werdd op artistiek gebied uitgevochten door 'Gothicists' en 'Romanists'. 

Aann Shrewsbury schreef Phillipps dat de bekeerlingen een harde lijn 
volgdenn in politieke, rituele en doctrinaire kwesties.305 Tegenover Newman 
beklaagdee hij zich over het gedrag van Faber. Deze had hem en Pugin uit
gemaaktt voor 'Puseyites'. Ook waren zij beiden 'Gallicanen' genoemd.306 

Newmann antwoordde dat alles zo'n vaart niet liep. Veel bewondering had hij 
voorr Pugin. Niettemin maakte deze de fout om de leerstellingen van de gotiek 
opp één lijn te stellen met de artikelen van het geloof. Of anders gezegd: Pugin 
verwardee het geloof met een periode in de architectuur. 'De Middeleeuwen 
warenn niet identiek aan de eeuwen van het vroege christendom, en de huidige 
tijdd is niet dezelfde als die van de Middeleeuwen,' schreef Newman. 'Reviva
lism'' was tegengesteld aan de idee van ontwikkeling in de Kerk. Bouwkunst 
enn rituelen waren voortdurend aan verandering onderhevig. In het voorbij
gaann verklaarde Newman - die tien jaar daarvoor lid was geweest van de 
Oxfordd Society for Promoting the Study of Gothic Architecture307 - dat hij 
dee Camden Society altijd voor 'excessief' en 'onwerkelijk' had gehouden.308 

OokOok Wiseman liet zich niet onbetuigd. Kunst moest niet reproductief, 
maarr scheppend zijn. Het diende niet te gaan om 'een Saksische, middel
eeuwse,, gotische of Cinquecento-stifi, maar om een 'zuiver christelijke stijl'. 
Slechtss door meditatie en devotie kon men een school van religieuze kunste
naarss creëren. Met een 'antiquarische instelling' kwam men in elk geval niet 
veell verder.309 Met deze uitspraak en de bewering dat 'uiterlijkheden slechts 
eenn kwestie van smaak' waren, bracht hij Pugin in grote verlegenheid.310 

Ongetwijfeldd wilden Newman en Wiseman voorkomen dat de studie van 
middeleeuwsee liturgie en religieuze praktijken de nationale verschillen in de 
westersee christenheid zou vergroten, en de universaliteit van het christendom 
zouu ondermijnen. 
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Dee verschillen tussen beide partijen kwamen in een drietal kwesties 
tott uiting. De eerste kwestie had betrekking op de bouwstijl. In 1847 was 
Newmann toegetreden tot de postmiddeleeuwse orde der oratorianen. Vanuit 
Romee schreef hij Wiseman dat hij een oratorium in Birmingham wilde 
bouwen.. Het moest niet om een kerk of kapel gaan, maar om een bouwwerk 
voorr prediking en gezang. Newman dacht aan een 'schuur, zonder koorhek', 
enn voegde hieraan toe: 'Ik vrees dat ik Pugin zal laten schrikken.'311 

Enigee tijd later betrokken de oratorianen, met Newman als superieur, 
hunn huis Maryvale in Birmingham, waar zij leefden volgens de regel van 
Sann Filippo Neri. Faber, die tevoren in Rome toestemming had gekregen een 
St.. Wilfrid-congregatie te stichten, ontbond zijn gemeenschap en voegde 
zichh bij Newman. Al snel kwam het tot een conflict, waarna Faber een eigen 
oratoriumm in Londen stichtte. Beide gebedshuizen waren opgetrokken in 
eenn bouwstijl die allesbehalve gotisch was. 'Wat een verlaging van de gods
dienst,'' schreef Pugin aan Shrewsbury, 'Het is allemaal nog erger dan de 
socialisten.'3122 Phillipps schreef aan Montalembert dat de oratorianen een 
misplaatstee geestdrift voor de Heilige Stoel en transalpijnse praktijken had
den:: 'Zij kleineren de Middeleeuwen erger dan de meest fanatieke protestant 
zouu wensen.'313 Tegenover Phillipps sprak Pugin zijn teleurstelling uit over de 
voormaligee 'Oxford men'. Vóór hun bekering waren zij 'driemaal meer ka
tholiekk in hun opvattingen' geweest. Hij betreurde de classicistische stijl van 
hett oratorium en het verzet van de oratorianen tegen de oude kerkzang.314 

Dee tweede kwestie had betrekking op Pugins denkbeelden over de gre
goriaansee kerkzang. De aanval op zijn opvattingen was in gang gezet door 
dee RambleTy een katholiek periodiek, waarvan een andere bekeerling John 
Mooree Capes, vriend van Newman, in die jaren redacteur was.315 In de ka
tholiekee kerken van die dagen waren geregeld Mozart, Haydn, Zingarelli 
enn Rossini te horen. Reeds aan het begin van de jaren veertig had Pugin 
dee 'sublieme eenstemmige kerkzang' geprezen, 'de enige door de Kerk ge
sanctioneerdee muziek', die hij menigmaal had gehoord in de privé-kapel 
vann Phillipps de Lisle, de onvolprezen 'hersteller van anglo-katholieke oud-
heid'.31* * 

Phillippss had naar eigen zeggen de 'grandeur van de primitieve Kerk' 
voorr het eerst beleefd toen hij tijdens een bezoek aan Rome op de Aventijn 
dee monniken van Santa Sabina had horen zingen. In 1847 publiceerde hij een 
'Kleinn Graduale', een handboek voor de gregoriaanse kerkzang.317 Het was in 
dezee periode dat in Frankrijk de eerste delen verschenen van de Institutions 
LiturgiqueSyLiturgiqueSy geschreven door Prosper Guéranger, abt van Solesmes, waarin 
dezee onderzoek verrichte naar het gregoriaans.318 
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Muziekk behoorde volgens Pugin tot de voornaamste 'externe middelen' 
waarmeee vroomheid kon worden opgewekt. Diverse ontwerpen maakte hij 
voorr de ombouw van orgels.319 Dat deed hij in samenwerking met John 
Sutton,, op wiens advies hij was aangetrokken om de middeleeuwse kapel 
vann Jesus College in Cambridge te restaureren.320 Geen gelegenheid liet hij 
voorbijgaann om de modieuze kerkmuziek te hekelen. Verschrikkelijk had 
hijj zich geërgerd aan aanplakbiljetten, waarin de opening van een door 
jezuïetenn 'in de meest verschrikkelijke stijl' gestichte kerk te Hereford werd 
aangekondigd.3211 De ster van de dag was volgens het affiche niet de bisschop, 
maarr een cantatrice. Op het ritme van marsmuziek werden de geestelijken 
binnengehaaldd als soldaten in parade. In een pantomimespel moesten zij 
vervolgenss luisteren naar het gekras van vrouwenstemmen. Volgens Pugin 
konn niemand in ernst menen dat met dergelijke profanaties bekeringen tot 
standd werden gebracht. 'Waren de apostelen en missionarissen die Engeland 
bekeerdenn soms met fiedelaars gekomen om het volk over te halen hun 
prekenn bij te wonen?'322 

Eenn volstrekt dieptepunt was een bezoek aan de kathedraal van Keulen 
geweest.. Toen hij daar neerknielde, zag hij een handjevol geestelijken en een 
mengelmoess van mannen en vrouwen het koor betreden. Daarop hoorde hij 
hett stemmen van violen, waarna een dirigent in het gezelschap van opgedofte 
vrouwenn zijn opwachting maakte. 

Ikk waande me niet langer in een kathedraal, maar toehoorder bij een 
Concertt Musard of Jardin d'hiver! Nooit eerder voelde ik zo sterk het 
overwichtt van geluid boven de vorm. En architect die ikk ben, hoor ik 
tochh oneindig Üever plechtige gezangen in een lelijke kerk, dan dat ik 
rondloopp in de mooiste kathedraal, die onteerd wordt door duivelse 
fiedelaars.fiedelaars.323 323 

Dee Rambler probeerde Pugin in verlegenheid te brengen door te repliceren 
datt Fra Angelico engelen schilderde die viool speelden in de hemel. Pugin 
wass niet onder de indruk. Triomfantelijk verklaarde hij dat 'alle noten op de 
tekstrollenn zuiver gregoriaans' waren.324 

Inn hetzelfde artikel waarin hijj het relaas over de Keulse dom uit de doeken 
deed,, verzuchtte hij dat hij meer begrip ondervond van anglicaanse dan van 
katholiekee vrienden.325 

Inn zijn manifest An earnest appeal for the revival of the ancient plain song 
verweess Pugin naar een bijdrage in de Rambler waarin veranderingen voor de 
katholiekee eredienst ter sprake waren gebracht. Om de Kerk populairder te 
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maken,, moest volgens de nieuwste voorstellen de mis aan de tijdgeest worden 
aangepast.. 'Moet het Lied van Simeon, de hymne van Sint Ambrosius, 
dee lofzang op onze Heilige Maagd,' schreef Pugin, 'plaats maken voor de 
rijmelarijj en poëtische gemoedsuitstortingen van een paar individuen, wier 
principess hen regelrecht naar Genève hadden moeten leiden?' Zelfs het Book 
ofof Common Prayer was meer in overeenstemming met de katholieke traditie. 
Diee vaststelling verklaarde de felheid van zijn betoog. Want wanneer het 
gezagg van de traditie in twijfel werd getrokken, waren ook de grondslagen 
vann Pugins antiquarische program niet langer vanzelfsprekend. 

Muziekk van Mozart en Haydn, ging hij voort, paste bij de op balzalen 
gelijkendee kapellen van de voorgaande eeuw. Maar in plaats van 'galerijen 
waarr ingehuurde muzikanten, meest ongelovigen en ketters, een perfor-
mancemance gaven', moest weer worden gezongen vanaf het koor. Eertijds zongen 
geestelijken,, geassisteerd door vrome leken, terwijl het kerkvolk unisono 
antwoordde.. De mystiek van het gregoriaans was onverbrekelijk verbonden 
mett de symboliek en eenvoud van de ware christelijke architectuur. Aan het 
slott van zijn manifest sprak Pugin de hoop uit dat de soutane zou terugke
renn naar de muziek, die ooit volledig was geautoriseerd door de Kerk van 
Rome.326 6 

Dee derde en laatste kwestie waarin Pugin zich moest verdedigen, had 
betrekkingg op de koorafsluitingen.327 Ook in deze aangelegenheid was hij 
heftigg aangevallen door de Rambler. Aanleiding was de inwijding van St. 
Georgee in Londen in 1848. Een anonymus had in het periodiek geschreven 
datt het oksaal met kruisbeeld in deze kerk 'theologisch en bouwkundig' in 
tegenspraakk was met de traditie.328 

Dee kwestie verdeelde de katholieke gemeenschap in 'screenites' en 'anti-
screenites'.. Tot de laatste groep bekende zich William George Ward, evenals 
Newmann een tot het katholicisme bekeerde Tractarian. Pugin beschouwde 
hemm als hoofd van de 'anti-screen men'.329 Ook Faber en Newman schaar
denn zich bij de tegenstanders.330 De laatste had kritiek op de door Pugin 
geplaatstee koorhekken in de kerk van Fulham. De 'sereens' waren volgens 
Newmann zo monumentaal dat de mis evengoed in de sacristie kon worden 
gecelebreerd.3311 Tot woede van Pugin werd een dag voor de inwijding het 
koorhekk gesloopt.332 In de gedachtegang van de Rambler was Pugin een sym
pathisantt van de Puseyites en hadden koorhekken bovenal een anglicaanse 
connotatie.333 3 

All in zijn vroegste publicaties toonde Pugin belangstelling voor afschei
dingenn van sacrale gedeelten. Die belangstelling was in belangrijke mate 
bepaaldd door zijn verontwaardiging over de 'profanatie van het koor' in 
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protestantsee kerken. In 1838 beschreef hij het jubee van de benedictijnen
abdijj Saint-Ouen in Rouen, dat eerst door protestanten en vervolgens door 
revolutionairenn was beschadigd.334 Hetzelfde jaar liet hij zijn licht schijnen 
overr de laatmiddeleeuwse Laurentiuskerk in Neurenberg. Hier was boven 
eenn open koorhek een monumentaal crucifix opgehangen, waardoor het 
kerkvolkk op indrukwekkende en stichtende wijze getuige was van het lijden 
vann de Verlosser.335 

Reedss in 1841 maakte hij bekend een boek te willen schrijven over de ge
schiedeniss van de 'rood lofts'.336 Het plan bleef geruime tijd liggen. Maar de 
kwestiee bleef hem ter harte gaan. Onbegrijpelijk vond hij het dat sommige 
katholiekenn deze afscheidingen afkeurden. Het deed hem denken aan de 
fabell van de houthakker die de bomen om een handvat voor zijn bijl vroeg. 
Toenn hij het eenmaal had gekregen, velde hij ze zonder pardon. Als de koor
afsluitingenn werden opgeruimd, zouden koor, apsis en kapellen als vanzelf 
volgen.. En degenen die het gebroken licht van de koorhekken onverdraaglijk 
vonden,, moesten consequent zijn. Zij dienden dan ook pilaren, transepten, 
cryptee en alles wat het zicht op het koor belemmerde, te verwijderen. Dan 
zouu van het kerkgebouw niet veel meer overblijven.337 

Eenn jaar voor zijn dood verscheen A Treatise on Chancel Screens and Rood 
Lofts.Lofts.3333**  Thiers en Moléon waren zijn belangrijkste bronnen. 

Opp de eerste bladzijden maakte hij meteen het belang van het onder
werpp duidelijk. De kwestie van de koorafsluitingen ging niet over smaak 
off stijl, maar raakte aan de vitale principes van het geloof. Koorafslui
tingenn waren immers vast onderdeel geweest van alle katholieke godshui
zen,, of die nu waren gebouwd in Byzantijnse, Saksische, Normandische 
off gotische stijl. De discussie over koorhekken en oksalen was reeds aan 
hett einde van de achttiende eeuw gevoerd, toen bij de Franse geestelijk
heidd 'een verachtelijke mentaliteit van moderne innovatie' de kop opstak. 
Diee mentaliteit was uiteindelijk schadelijker gebleken dan de razernij van 
calvinistenn en hugenoten, die de inrichting van het kerkgebouw tenminste 
onveranderdd hadden gelaten. Bij protestanten was de eredienst een 'hearing 
service'' in de landstaal geworden. Altaren waren naar de ingang van het 
koorr verplaatst opdat de kerkgangers de predikant beter konden horen. In 
hett moderne katholicisme was het 'all-seeing principle' overheersend ge
worden.. Dat was in de grond een absurd beginsel. Want als de gelovigen 
alless wilden zien, kon 'het grondvlak beter worden opgehoogd als een amfi
theater'. . 

Sacralee afscheidingen hadden volgens Pugin een 'natuurlijke' en symbo
lischee functie. Aangezien de gelovigen geen toegang hadden tot de heilige 
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ruimten,, was het 'natuurlijk' om die van een omheining te voorzien. En 
inn kloosterkerken werden monniken bij hun rituele samenzijn aldus niet 
onnodigg afgeleid door kerkgangers. Afscheidingen hadden ook symbolische 
betekenissen.. Zij leerden de gelovigen eerbied te hebben voor 'de zetel der 
heiligee mysterieën' en door het monumentale kruis, stichtende teksten en 
beeldenn op de oksalen leerden zij te bidden in nederigheid. 

Belangrijkstee onderdeel van Pugins Treatise was het historisch exposé, 
waarmeee hij de opstelling van 'screens' in hedendaagse kerkgebouwen wilde 
rechtvaardigen.. Al vanaf de tijd van Constantijn de Grote, betoogde hij, 
wass het koor omheind door een 'open screen' ofwel open koorhek. Veel 
moeitee getroostte hij zich aan te tonen dat afscheidingen al voorkwamen 
inn het oude Rome, 'de fontein van waaruit de waarheid naar andere delen 
vann het christendom vloeide'. Hierbij baseerde hij zich vooral op Ciampini's 
'Oudee monumenten' en 'Heilige gebouwen opgericht vanaf Constantijn 
dee Grote', en op Carolo Fontana's 'Vaticaanse tempel*. In de oude Sint-
Pietersbasiliekk was het altaar afgezonderd van het middenschip door een 
dubbelee marmeren muur, waarop zich twaalf porfieren zuilen bevonden 
(afb.. 18). Vindingrijk voegde hij hieraan toe: 'Als we de details uit deze 
vroegee periode accepteren, hebben we van doen met een perfect exemplaar 
vann een koorhek in spitsbogenstijl - bouw de twaalf zuilen om tot pijlers, 
verhoogg ze met bogen, bedek ze met een houten sierwerk, en we hebben een 
werkk van de Middeleeuwen.'339 

Openn koorhekken kwamen in alle parochiekerken voor. In Duitsland, 
Vlaanderenn en Noord-Europa waren zij doorgaans van metaal, in Engeland 
enn Frankrijk van steen en hout, en in Italië en Zuid-Europa van marmer en 
metaal. . 

Inn klooster- en kapittelkerken stonden, vooral vanaf de twaalfde eeuw, 
'closee sereens' of dichte koorhekken opgesteld, die het zicht op het koor 
benamen.. Dikwijls werden dan altaren vóór de omheining geplaatst, zodat 
dee gelovigen in het kerkschip de mis konden volgen. 

Vann hoge ouderom waren de 'rood lofts', oksalen of jubees. In de Haghia 
Sophiaa werden de keizers op deze plaats gekroond. Bij dezelfde plechtigheid 
beklommenn de Frankische koningen het jubee van de kathedraal te Reims. 
Tott zijn spijt had hij overigens moeten vaststellen dat de galerij boven de 
koorafsluitingg van de Sint-Baafs in Gent op zon- en feestdagen was gevuld 
mett 'fiedelaars'.340 

Inn het uitvoerige middendeel van zijn boek behandelde Pugin een groot 
aantall 'screens' die te zien waren in Duitsland, de Nederlanden (waaron
derr de Bavokerk te Haarlem), Frankrijk, Spanje, Noorwegen en Engeland. 
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Hiernaa gaf hij verschillende historische voorbeelden van calvinistisch, hei
dens,, revolutionair en modern katholiek 'ambonoclasme', een begrip dat hij 
aann Thiers ontleende. 

Uitt zijn onderzoekingen was naar voren gekomen dat de ergste verwoes
tingenn van katholieke gebouwen en ornamentiek niet op rekening kwam van 
dee protestanten, maar van 'degenen die opgevoed waren in het oude geloof'. 
Opp de schouders van de katholieke leiders in Engeland rustte daarom een 
grotee verantwoordelijkheid. Bij het herstel van de kerkelijke architectuur van 
dee Middeleeuwen mochten zij nochtans kleine aanpassingen aanbrengen. 

afb.. 18. Pugin, Koorhek in de oude Sint-Pieter te Rome 
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Zoo was het wenselijk dat met het oog op de eredienst in kathedrale kerken 
open,, en geen dichte, hekwerken werden geplaatst. In de oude kathedralen, 
voegdee Pugin ter verdediging van de middeleeuwse kathedralenbouwers toe, 
stondenn 'close sereens' alleen opgesteld, als het kerkgebouw was gereserveerd 
voorr de koordiensten van kanunniken. 

InIn zowel de kwestie van de kerkbouw, de kerkmuziek als de koorafslui
tingenn laakte Pugin katholieken die het niet zo nauw namen met de traditie. 
Terzelfderr tijd riep hij de katholieke leiders op niet te veel concessies te doen 
aann de tijdgeest. Zij dienden zich te laten leiden door ware principes. Die op
roepp werd actueler toen in 1850 de bisschoppelijke hiërarchie werd hersteld. 
Dee acht apostoÜsche vicariaten werden vervangen door een aartsbisdom 
mett twaalf bisdommen. Wiseman werd vanwege het voortijdig overlijden 
vann Walsh, benoemd tot aartsbisschop. Shrewsbury was teleurgesteld dat 
lekenn buiten de voorbereidingen waren gehouden. Verder vreesde hij dat de 
lageree geestelijkheid rechteloos zou worden.341 

Inn een pamflet, gericht aan zijn plaatsgenoten in Ramsgate, gaf Pugin zijn 
visiee op de nieuwe ontwikkelingen. Dat de dagen van de staatsgodsdiensten 
warenn geteld, schreef hij, was een zegen. Voor zowel de protestantse als 
katholiekee kerken gold dat zij zonder staatsbemoeienis tot grotere zuiverheid 
kondenn komen.342 

Dezee gedachte werkte hij historisch uit in zijn laatste boek, An earnest 
addressaddress on the establishment of the hierarchy. Met dit werk wilde hij naar eigen 
zeggenn een toenadering tussen katholieken en protestanten bevorderen. 
Evenalss in zijn eerste boek Contrasts betoogde hij dat de Reformatie geen 
nationalee en 'doctrinaire' beweging was geweest. Het volk was verraden door 
dee geestelijkheid die haar kerkelijke macht had afgestaan aan de koning. De 
staatt had vervolgens steeds meer protestantse geloofsartikelen opgelegd aan 
hett Engelse volk. De luimen van de soeverein bepaalden de religie van zijn 
onderdanen.3433 Daarom was het onbegrijpelijk dat vooraanstaande lieden 
uitt Oxford een gedenkteken hadden opgericht voor een slippendrager als 
Cranmer.. Maar ook katholieken gaven een vals beeld van het verleden. 

Alless van vóór de tijd van de Reformatie zagen en beschreven zij als 
eenn soort Utopia. Enkel lieflijke weiden, gelukkige boeren, vrolijk En
gelandd - als Cobbett schreef. Het brood was er goedkoop, vlees kostte 
niets,, en overal waren heilige monniken, overal heilige priesters -
iedereenn was heilig. Er heerste slechts liefdadigheid, gastvrijheid en 
eenheidd in de dagen dat iedereen katholiek was. Ook ik geloofde ooit 
inn dat Utopia. Maar wanneer die voorstelling wordt getoetst aan harde 
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feitenn en de geschiedenis, blijft van die droom niets over. De katholieke 
religiee was in Engeland, evenals in andere landen, gebaseerd op een 
politiekk systeem dat barbaars was. De mensen, de zeden, de tradities -
zee waren alle even barbaars. Daarom was het zuivere katholieke geloof 
vanaff het begin, althans in wereldse aangelegenheden, vermengd met 
barbarij.. Zonder twijfel ging de verovering door de Normandische ko
ningenn vergezeld van de grootst mogelijke barbarij en onrechtvaardig
heid.. Elk redelijk mens zal beseffen dat de katholieke godsdienst zich 
voorr enorme moeilijkheden zag gesteld. In zo'n staat en maatschappij 
moestt hij zijn positie bewaren en tegelijk de waarheid handhaven.344 

Inn de Middeleeuwen verdwenen de kerkelijke inkomsten in de koninklijke 
schatkist.. Al deze wantoestanden maakten begrijpelijk dat lang vóór de 
Hervormingg behoefte aan hervorming bestond. De zogenoemde Reformatie 
wass in feite niets anders dan een legalisering van bestaande staatsmisbruiken. 

Hett beeld van zowel de duistere als utopische Middeleeuwen kwam niet 
overeenn met de werkelijkheid. Die constatering liet het volle licht vallen 
opp de ware oorzaak voor de teloorgang van de religie. Door de onderge
schiktheidd van de godsdienst aan de staat en van de geestelijkheid aan de 
burgerlijkee macht, was het geloof in verval geraakt. Daaraan was met de 
Reformatiee geen verandering gekomen. Daarom was het recente herstel van 
dee bisschoppelijke hiërarchie - 'de eerste vrije hiërarchie sinds de apostoli
schee tijd, geschapen onder een monarchie' - een mijlpaal in de geschiedenis. 
Dee katholieke Kerk was voor het eerst op vrije beginselen gegrondvest. Zij 
wildee allesbehalve een terugkeer naar de wereldlijke macht die zij in de Mid
deleeuwenn genoot. Gepassioneerde missionarissen hadden er inmiddels de 
plaatss ingenomen van spilzieke pastoors en commendataire abten. En de 
geestelijkheidd restaureerde langzaamaan de lang verwaarloosde architectuur 
vann het christendom. 

Inn de slotzinnen sprak Pugin de hoop uit dat het herstel van de hiërarchie 
dee herleving van de ware architectuur zou bevorderen. Want met An earnest 
addressaddress beoogde hij bovenal zijn kunstzinnig program veilig te stellen. Door 
zijnn kritiek op de wereldse aspecten van het middeleeuwse katholicisme en de 
'tiranniee van de staat', die de voortgang van katholicisme én protestantisme 
haddenn gehinderd, konden beide partijen zich laven aan een zuiverder bron. 
Nuu de Kerk zich in wereldlijk opzicht voorgoed had losgemaakt van haar 
middeleeuwsee erfenis, kon zij zich in vrijheid richten op haar spirituele en 
artistiekee traditie, en die wortelde voor zowel katholieken als anglicanen in 
dee Middeleeuwen.345 
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JozefJozef Thijm en de neogotiek 

InIn 1861 schreef de in Brugge gevestigde Engelse oudheidkundige en liturgist 
Jamess Weale aan zijn Nederlandse vriend Jozef Alberdingk Thijm: 'Mijn 
vrouww is op 21 september teruggekeerd uit Londen. De gravure van een 
portrett van Pugin, waarom U mij verzocht, was uitverkocht. Men kan het 
enkell nog in antiquariaten aantreffen. Mijn vrouw heeft er helaas geen 
kunnenn bemachtigen. De eerstvolgende keer dat ik naar Londen zal afreizen, 
zall ik U er een proberen te bezorgen.'346 

Thijmm verzamelde zijn leven lang portretten. Zo was hij in het bezit van 
eenn tweetal gravures van Muratori.347 Weale, een katholieke bekeerling, ge
dooptt in Pugins kathedraal Saint George te Londen, had Thijm drie jaar 
tevorenn ontmoet op een Congres artistique et archéologique, georganiseerd 
doorr de Gentse Société des Beaux-Arts. Weale had er gesproken over he
dendaagss vandalisme en de verwaarlozing van middeleeuwse kunstschatten. 
Mett zijn 'britsch-galHsche welsprekendheid' had hij diepe indruk op Thijm 
gemaakt.3488 Deze had hem de suggestie gedaan een vereniging op te richten 
terr bevordering van de christelijke kunst.349 

Hett idee zou Weale niet loslaten. In de brief waarin het portret van Pugin 
terr sprake kwam, schreef de Engelse oudheidkundige dat hem vooralsnog 
dee tijd ontbrak na te denken 'over onze kleine sociëteit'. In 1863 was het 
echterr zover. In Maastricht werd naar model van de Ecdesiological Society, 
voorheenn Cambridge Camden Society, het Gilde van Sint-Thomas en Sint-
Lucass opgericht. Volgens de statuten betrof het 'een vereniging voor de 
studiee van christelijke oudheden en de verspreiding van de ware beginselen 
vann christelijke kunst'. Bij de stichtingsvergadering waren onder anderen de 
Nederlandsee architect Pierre Cuypers en de in Kortrijk geboren architect 
enn decoratief ontwerper Jean-Baptiste Bethune aanwezig. Thijm, die in 
Maastrichtt overigens niet van de partij was, werd vice-voorzitter van het 
gezelschap.. Hij en Cuypers lieten in de beginjaren echter niets van zich horen, 
mogelijkk omdat Weale op de eerste vergadering kritiek op de Nederlandse 
architectt had geuit.350 

Jaarlijkss gaf het Gilde een bulletin uit. Daarnaast wilden de leden door 
middell van reizen naar binnen- en buitenland de internationale contacten 
verstevigen.. Weale en andere leden van het Gilde gaven meteen hun mede
werkingg aan een tentoonstelling van christelijke kunst die in Mechelen op 
stapell stond. Het idee hiervoor kwam van de priester Jan Willem Brouwers, 
vriendd van Thijm en in die jaren redacteur van De Tijd.351 Bij de voorberei
dingenn nam Weale contact op met Daniel Rock, oude bekende van Pugin.352 
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Rockk had recentelijk een expositie van christelijke kunst in het museum van 
Southh Kensington georganiseerd, waar ontwerpen van Pugin te zien waren 
geweest.. Tekeningen van Pugin zouden ook een plaats krijgen op de ten
toonstellingg te Mechelen.353 Weale adviseerde Thijm om in contact te treden 
mett Rock.354 Ook deelde hij de Nederlandse literator mee dat hij een boek 
wildee publiceren onder de titel 'Contrasten'. Hierin wilde hij een vergelij
kingg maken tussen onder meer kelken, schilderijen, monumenten, epitafen, 
gebedenboekenn uit Middeleeuwen en Renaissance, om op die wijze de supe
rioriteitt van de Middeleeuwen tegenover het heden aan te tonen. Dit boek 
zouu nooit verschijnen.355 Diverse malen zou Weale trouwens een bijdrage 
leverenn aan Thijms periodiek De Dietsche Warande. 

Voorall via de Engelse kolonie in Brugge - 'de meest religieuze stad van 
dee wereld'356 - kreeg Pugin bekendheid op het Europese vasteland. In de 
bibliotheekk van Thijm bevond zich een boek van de in Brugge gevestigde 
Engelsee architect Thomas Harper King, in 1850 gepubliceerd onder de ti
tell Les Vrais Principes de Varchitecture ogivale ou chrétienne.357 Het betrof 
eenn uitvoerige anthologie van in het Frans vertaalde geschriften van Pu
gin,, enigszins bewerkt door King, die bovendien een uitgebreide inleiding 
schreef.. Waarschijnlijk bezat Thijm geen van de oorspronkelijke werken van 
Pugin.3588 Kings bloemlezing was hoofdzakelijk samengesteld uit The true 
principles,principles, An Apology for The Revival, The present state en Contrasts. Opge
nomenn waren ook Pugins tekeningen voor orgelkasten, afgedrukt in Suttons 
ShortShort account of organs. King voegde diverse nieuwe illustraties toe. In de in
leidingg benadrukte hij - in navolging van Pugin, Montalembert en Rio - het 
verbandd tussen christelijke kunst en christelijke moraal. 'De christelijke of 
gotischee kunst is de enige stijl die wij katholieke christenen mogen gebruiken 
omm op rationele wijze onze kerken te bouwen.' In zowel godsdienst als kunst 
gingg het om waarheid. Daarom mochten monumenten nooit uit pittoreske 
elementenn worden opgebouwd en waren bijvoorbeeld marmerimitaties op 
houtt uit den boze.359 

Onbetwistee spil van de Belgische neogotische beweging was Bethune, 
mett wie Thijm zeker vanaf i860 correspondeerde,360 en die door Weale de 
'Belgischee Pugin' werd genoemd. Reeds op twintigjarige leeftijd had Be
thunee van de Engelsman George Mann prenten van Pugin ten geschenke 
gekregen.. In het gezelschap van Mann bezocht hij in de jaren 1842-1843 
Engeland,, waar hij Pugin, Hardman en ook Wiseman ontmoette. Bethu-
ness eerste ontwerp, de Onze-Lieve-Vrouwe van MÜanenkapel in Zwevegem 
(1846-1847),, was geïnspireerd op de kerkgebouwen uit Pugins beginperio
de.. Andere Puginiaanse creaties van Bethune waren de kloostercomplexen 
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inn Vyvekapelle en Maredsous. Evenals Pugin koos Bethune een groep van 
vakliedenn uit, die hij persoonlijk inwijdde in de middeleeuwse technieken. 
Hardmann hielp Bethune overigens bij het opzetten van een werkplaats voor 
glasschilderkunst.3611 Toen Pugin in 1850 het Memlingmuseum in Brugge 
bezocht,bezocht, had hij tevoren zijn komst bij Bethune aangekondigd.362 Op aan
radenn van King reisde de Belgische architect hetzelfde jaar opnieuw af naar 
Engeland.. Tijdens deze rondreis bezichtigde hij Pugins Middeleeuwse Hof 
opp de Wereldtentoonstelling.363 

Eenn belangrijke medestander vond Bethune in de Brugse bisschop Jean-
Baptistee Malou, die gedurende zijn studietijd in Rome vriendschap had 
geslotenn met Wiseman. Ook Malou kende Pugin persoonlijk In 1848 had 
hijj hem (en King) ontmoet bij de consecratie van Saint George in Lon
den.. Bij zijn bisschopswijding een jaar later droeg hij priestergewaden naar 
ontwerpp van Pugin.364 Thijm, die meermalen artikelen over priesterkleding 
zouu publiceren, stond in verbinding met Louis Grosse, die in zijn Brugse 
atelierr kerkgewaden vervaardigde volgens de principes van Pugins 'Glossa
rium'.3655 Ondanks het ultramontaanse karaktervan de Belgische neogotische 
bewegingg toonde Rome ook hier haar reserves. In 1863 bracht de Belgische 
nuntiuss een negatief advies uit inzake een mogelijke toekenning van de titel 
'Romeins'' graaf aan Bethune. De nuntius omschreef Bethune als een bevor
deraarr van de neogotiek en voegde eraan toe dat 'dergelijke nieuwigheid de 
Heiligee Stoel niet behaagde'.366 

Mogelijkk kende de Nederlandse architect Pierre Cuypers - Thijms zwa
gerr en geestverwant - Pugin al vanaf zijn studiejaren aan de Academie te 
Antwerpenn (1844-1849). Aan deze instelling kregen de studenten in elk geval 
ookk onderricht in 'composition gothique'.367 In de oudheidkundige biblio
theekk van deze instelling bevonden zich hoogstwaarschijnlijk werken van 
dee Engelse architect. Dat Cuypers in zijn vroege loopbaan doelbewust het 
voorbeeldd van Pugin volgde, wordt misschien bevestigd door een portret 
vann de Nederlandse architect, geschilderd door zijn broer Frans in 1853, dat 
geïnspireerdd lijkt op het frontispies van het door beide Pugins uitgegeven 
boekwerkk Examples ofgothic architecture. De werkplaats van Cuypers en de 
textielfabrikantt en handelaar in kerkbenodigdheden Francois Stoltzenberg 
inn Roermond was ontworpen naar het model van de 'Hotels Anciens et 
Modernes'' uit Kings bloemlezing van Pugin.368 Thijm omschreef het ate
lierr als een bouwloods, gebouwd in de burgerstijl van Karel de Stoute.369 

Inn navolging van Pugin bouwde Cuypers naar lokale traditie opgetrokken 
'middeleeuwse'' parochiekerken.370 Cuypers en Thijm ontdekten Pugin on
afhankelijkk van elkaar. In 1854 begon hun briefwisseling. 
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Thijmss toewijding aan de neogotische zaak bracht hem - behalve met 
Weale,, Bethune en Cuypers - ook in contact met August Reichensperger. Ze
kerr vanaf 1854 stond Thijm met hem in correspondentie.371 Reichensperger, 
evenalss Görres afkomstig uit Koblenz, was naar eigen zeggen onder invloed 
vann Görres' Athanasius teruggekeerd tot de katholieke Kerk.372 Reichensper-
gerss Die christlich-germanische Baukunst van 1845 was in belangrijke mate 
gebaseerdd op Pugins geschriften, vooral op diens The true principles. In de 
BaukunstBaukunst schreef hij steeds weer over doelmatigheid, waarheid, eerlijkheid, 
waree beginselen, en keerde hij zich tegen schijn, heidendom en eclecticisme 
inn de kunst. Evenals Pugin bestreed hij de scheiding tussen handwerk en 
kunst.. In de derde druk van het boek noteerde Reichensperger in het voor
bijgaann dat Thijm met zijn tijdschrift De Dietsche Warande in de voetsporen 
wass getreden van Montalembert en Pugin.373 

Inn 1846 had Reichensperger een rondreis door Engeland gemaakt. Pugin 
troff hij bij die gelegenheid niet aan in diens huis in Ramsgate, en waarschijn
lijkk ook niet in Cheadle, waar Reichensperger de inwijding van Saint Giles 
bijwoonde.. Wellicht liep hij Pugin ook mis tijdens een latere reis, toen hij 
dee Wereldtentoonstelling bezocht.374 De invloed van het Middeleeuwse Hof 
toondee zich in Reichenspergers opvattingen over Gesamtkunst in zijn Finger-
zeigezeige aufdem Gebiete der kirchlichen Kunst (1854). Hierin maakte hij duide
lijkk dat alle aspecten van kunst ontleend moesten worden aan middeleeuwse 
principes.3755 Het boek was voorzien van een glossarium en afbeeldingen 
vann bouwkundige onderdelen, decoratieve patronen, kerkelijk meubilair en 
gewijdd vaatwerk. De moderne beginselloosheid in de kunst, schreef Rei
chensperger,, was een vergrijp tegen de waarheid en de geschiedenis.376 Zijn 
bewonderingg voor Pugin en diens opvattingen over koorafsluitingen ging zo 
verr dat hij ook in Duitsland een 'screen controversy' moest voeren. Evenals 
zijnn inspirator haalde hij hierbij bakzeil. 

Opp theoretisch vlak kwam Pugins invloed in Duitsland verder tot uit
drukkingg in de geschriften van Georg Gottlob Ungewitter, die vooral onder 
dee indruk was van Pugins The true principles, Gothic Furniture in the style 
ofof the 15th century en Floriated Ornament?71 Naar aanleiding van een door 
Ungewitterr uitgegeven gotisch voorbeeldenboek schreef Thijm: 'Reichens
pergerss kunstbeginselen zijn mijne beginselen.'378 

Inn het laatste kwart van de jaren veertig was Pugin in elk geval bekend 
bijj de Nederlandse katholieke veelschrijver en voormalig vrijmetselaar Jan 
Wap.. In eenzelfde jaargang van de Nederlandsche Kunstspiegel waarin ook 
Thijmm publiceerde, schreef Wap over christelijke kunst, waarbij hij melding 
maaktee van Pugins The true principles en An Apology for The Revival?79 
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Voorr zover valt na te gaan, was Thijm vooral via Adolphe Napoléon 
Didronn vertrouwd geraakt met Pugins werken. De Franse oudheidkundige 
correspondeerdee zeker vanaf 1842 met Pugin. Samen met Reichensperger had 
hijj de inwijding van Saint Giles bijgewoond. In zijn Annates Archéologiques 
werdd de Britse architect geregeld geciteerd. De oudst bewaard gebleven 
brievenn van Didron aan Thijm dateren van 1852, het sterfjaar van Pugin. In 
datt jaar vroeg hij Thijm of deze in de Annates Archéologiques een bijdrage 
wildee leveren over kunst en archeologie in Nederland, zoals Reichensperger 
datt eerder had gedaan voor het Rijnland.380 Het artikel zou twee jaar later 
verschijnen. . 

Inn deze verhandeling kapittelde Thijm de recente restauraties aan de 
domm te Utrecht. In plaats van bouwheren uit de dertiende eeuw na te volgen, 
haddenn de architecten ruim baan gegeven aan hun fantasie. Dat had slechts 
eenn verkeerde 'moderne gotiek' opgeleverd, 'waarvan Pugin in zijn mooie 
boekk voorbeelden heeft gegeven'. Sedert de dagen van Renaissance en Her
vormingg bestond, aldus Thijm, in Nederland onredelijke antipathie jegens 
dee Middeleeuwen. Enkel in de letterkunde was hieraan recentelijk, dankzij 
Jonckbloet,, De Vries, Van Lennep en Bakhuizen (!), een einde gekomen.381 

InIn Thijms voorkeur voor de dertiende eeuw verraadde zich Franse invloed 
-- ongetwijfeld tot volle tevredenheid van Didron.382 Thijm achtte trouwens 
ookk het Nederlands van die eeuw mooier, rijker en welluidender dan de taal 
vann de zeventiende of negentiende eeuw.383 

Mett de middeleeuwse bouwkunst stond Thijm hetzelfde voor ogen als 
mett de middelnederlandse letterkunde. Door lectuur van (neo) middel
eeuwsee verhalen, evenals door aanschouwing van (neo)gotische bouwwer
kenn zou de mensheid zich godsdienstig, moreel en maatschappelijk kunnen 
verbeteren.. Onvoorwaardelijk geloof had hij in de heilzame uitwerking van 
kunstwerken. . 

Dee kracht der toekomstige maatschappij zal uit het volk geboren moe
tenn worden. Dat volk worde dan niet overgelaten aan de plotselinge 
indrukkenn van het oogenblik - maar betoone zich bereid en gericht 
doorr zijne geschiedenis: voed dat volk dan met de geschiedenis: geen 
beteree waarborg voor maatschappelijke orde, dan de steun van een 
nogg sprekend verleden.384 

Enn aan Guido Gezelle schreef hij: Vaak heeft een schoone ogivale boog of een 
schoonn stichtend xm eeuwsch beeld warmer tot het ontvankelijk gemoed 
gesprokenn dan [... ] de vermaningen der door niemant betwiste zedeleer'.385 
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InIn kennis van de Nederlandse architectuur zag hij voorts 'een krachtig 
middell ter bevordering van de Nederlandsche nationaliteit'.386 Het kwam er
opp aan de traditie levend te houden.387 Die taakstelling moesten trouwens ook 
dee wetenschappelijke historici niet vergeten.388 Nog op hoge leeftijd hekelde 
Thijmm het geschiedenisonderwijs, waar het slechts om 'jaarcijfers' ging. 
Jaartallen,, zo moest hij tot zijn spijt vaststellen, waren voor de scholieren 
'geenn kleurrijke uitdrukking van gebeurtenissen, maar etiketten, waar de 
bleekee feiten in hare eenvormigheid, als de flesschen in een apotheek, achter 
wechschuilen'.. In dit verband haalde hij Reichensperger aan die zich altijd 
tegenn het 'aristokratisme in de kunst' had gekeerd. De Duitse geleerde vond 
datdat kunst niet elitair, duur of'schlabonenmassig' mocht zijn.389 

Thijmss eerste bijdragen over de bouwkunst verschenen in de j aren veertig, 
toenn in Nederland het publieke debat over de architectuur een aanvang nam. 
InIn een van zijn eerste gedichten, 'Kunstverval', betoogde hij dat kunst niet 
enkell gebaseerd moest zijn op de rede, maar ook op geloof.390 Die gedachte 
werktee hij uit in een bespreking van Jacob van Lenneps leerdicht 'De bouw
kunst'.. Thijm bekritiseerde dit geschrift omdat het getuigde van een materia
listischee en utilistische visie op de bouwkunst. De oorsprong van de kunst lag 
volgenss de recensent 'in het hart, in 's menschen gevoelvermogen'. Voor het 
eerstt sprak hij zich hier uit ten gunste van de gotiek. Hij wraakte het door Van 
Lennepp gepropageerde nuttigheidsbeginsel, dat de gotiek vanwege de deco
ratievee overvloed schijnbaar overbodig maakte.391 Ook liet hij zich uit over de 
neogotischee interessen van Willem n.392 De stoel waarop deze zat bij zijn in
huldigingg als koning, was overigens gemaakt naar een ontwerp van Pugin.393 

Weinigg waardering kon Thijm opbrengen voor Willems bouwprojecten, 
vanwegee de 'liberaliteit zijns hoogen bouwheers'. Beter zou deze er aan doen 
dee middeleeuwse Ridderzaal, die als Loterijzaal bekendstond, te restaureren. 

Maarr wat vooralsnog ontbrak, meende Thijm, was een samenhangende 
theoriee over de (neo)gotiek.394 Ook Daniël David Büchler, eerste voorzitter 
vann de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, had in een publicatie 
niett de vereiste theoretische diepgang weten te bereiken. Wel onderschreef 
Thijmm diens visie dat de Hervorming nadelig op de ontwikkeling van de 
bouwkunstt had gewerkt.395 

Eenn theoretische bijdrage leverde Thijm zelf in een opstel over de 'kom-
pozitie'' in de bouwkunst, dat hij later enigszins bewerkt zou opnemen in 
OverOver de kompozitie in de kunst, opgedragen aan Didron en Reichensperger.396 

Voorall in Frankrijk, zo gaf hij te kennen, had het kunstbegrip vorderingen 
gemaakt.. Daarbij had 'het meer vertrouwd raken met de vroegste eeuwen des 
Christendomss en met de Middeleeuwen, in haar monumentaal opzicht, veel 
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lichtt in eeniger denkbeelden gestort'. Het begrip 'kompozitie' duidde op de 
verhoudingg tussen het geestelijke en stoffelijke bestanddeel in de kunst. De 
'natuurwaereld'' vormde een eenheid, omdat zij door God was geschapen. 
Dee 'kunstwaereld' was daarentegen gemaakt door mensen en kenmerkte 
zichh door verscheidenheid, ook in bouwstijlen. De gotiek had mogelijk een 
voorbeeldd gevonden in de wouden van de natuur, maar terzelfder tijd was 
zijj uitdrukking van het Ware, Goede en Schone. 

Dee architectuur noemde Thijm de eerste der kunsten, omdat die es
thetischee vormen leverde aan de overige kunstuitingen. De middeleeuwse 
kathedralenn waren de hoogste uitdrukkingen van 'Gesamtkunst'. Zij maak
tenn met hun bouwvormen, beelden en muziek indruk op 'het gemoed des 
gevoeligenn toeschouwers en des geloovigen'.397 'De gothiek,' schreef hij eens, 
'datt is het kerkelijk leven dat zich in de maatschappij heeft uitgestort [...] 
dee gantsche waereld, waarvan de gothieke kathedraal het ware beeld is, 
heeftt het christendom aangenomen, en deze zon doet alles blinken van den 
zelfdenn harmonischen gloed.'398 Evenals voor de letterkunde, gold voor de 
bouwkunstt dat het wezen van schoonheid eeuwig was, maar dat de vor
menn betrekkelijk waren. De waarheid van God diende men zorgvuldig te 
onderscheidenn van de waarheid op aarde.399 

Naastt platoonse begrippen maakte Thijm ook dankbaar gebruik van 
inzichtenn die hij ontleende aan Duitse idealisten als Schelling en Hegel. 
Dee architectuur beschouwde hij als de Volkomen plastische uitdrukking 
vann den volksgeest'.400 In de Romantiek was het christendom voor het eerst 
naa de Middeleeuwen tot zelfbewustzijn in de kunst gekomen. Inmiddels 
wass de Romantiek in een sluimertoestand geraakt, maar, zo opperde hij in 
eenn dialectische frase: 'de kunst der Toekomst moet zich, als een adelaar, die 
vermoeidd in een afgrond gestort was, en na een wijle rustens daar weer aan te 
ontzwervenn tracht, maar van den eenen rotswand tegen den anderen bij het 
opvliegenn wordt te-rug-geworpen, boven die aktie en reaktie verheffen, en zal 
opstijgenn in de vrije lucht de Zon, d.i. God, vóór alles, in het oog'. De mens van 
dee toekomst kon dan completer zijn dan de mens van de Middeleeuwen.401 

Aann het einde van de jaren veertig en in de jaren vijftig - ongetwijfeld 
gestimuleerdd door het herstel van de Nederlandse bisschoppelijke hiërarchie 
-- ontwikkelde Thijm zijn visie op de gotiek, die in veel opzichten overeen
kwamm met opvattingen van theoretici als Pugin en Reichensperger. Natuur
lijkk haalde hij ook zijn modelkoning, Karel de Grote, erbij. 'De Gothiek is 
geborenn in die streken, waar men het centrum der monarchie van Karel den 
Grootee kan stellen', schreef hij.402 En in 'Vervallen Christentempels', verlucht 
mett een gravure van een gotische kerk (afb. 19), dichtte hij: 
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Maarr al treurt ook de schim van mijn Keizer en Koning 
Inn zijns Nijmeegschen Valkhofs ontheiligde woning -
Nogg zal het niet sterven het vruchtbaar Geloof; 
Nogg leeft het weer op in Godlovende Kerken.403 

Hett gedicht 'Bouwkunst' (1847) liet nergens misverstand over bestaan. Thijm 
veroordeeldee de 'bastaart-Grieksche teelt'. Klassieke vormen waren heidens 
enn onvaderlands. Het gedicht was enerzijds een lofzang op de christelijke 
spitsbogenstijll en anderzijds een klaagzang over Nederlandse bestuurders die 

afb.. 19. Anonieme staalgravuree bij Thijms gedicht 'Vervallen Christentempels' 
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opteerdenn voor nieuwbouw in Griekse stijl.404 Om de gotiek acceptabel te ma
kenn gaf hij een utopische schildering van het Hollandse volk in de Middeleeu
wen:: 'Het had al wat een volk redelijkerwijze wenschen kon: Eenheid van zin; 
overvloedd van levenslust en levenskracht; Christendom; de middelen om zich 
vrijj te maken.' En natuurlijk: 'eene uitnemend-eigenaardige Bouwkunst'.405 

Thijmm deed zijn best uit te leggen dat gotische bouwvormen in overeen
stemmingg waren met de behoeften en zeden van de eigen tijd. Hij betwijfelde 
dee 'aprioristische uitspraak, dat wij anders zijn dan de middeleeuwers' Het 
menselijkk hart was in de negentiende eeuw immers niet anders dan in de 
dertiendee eeuw.406 Die band tussen Middeleeuwen en eigen tijd kwam eens te 
meerr tot uitdrukking in de kerkgebouwen. De godshuizen representeerden 
eeuwigee schoonheid, 'waarvan de Schepper den type in Zich bevat en die Hij 
inn de schepping tot zekere hoogte openbaart'. En aangezien de God van i860, 
schreeff hij later, geen andere was dan die in 1360, hoefde ook de kerkelijke 
kunstt van de moderne tijd niet anders te zijn dan die van de Middeleeuwen. 
'Zouu misschien, om dat de xme-eeuwers tarwebrood gegeten hebben, dit 
voedsell in onzen tijd verworpen moeten worden?' Wel vond Thijm dat het 
inn de bouwkunst was toegestaan gebruik te maken van ontdekkingen der 
natuurkundee en uitvindingen van de nijverheid.407 

Dee uit het heidendom geboren Renaissance achtte Thijm wezensvreemd 
aann de christelijke kunst. Architecten die pagane elementen toepasten, sme
tenn 'de Historie achter de bank'. Waar de Grieks-Romeinse bouwstijlen 
eenvoudigee afbeeldingen waren van houtconstructies, was de christelijke 
bouwkunstt méér dan een afspiegeling van de stoffelijke wereld. Evenals Pu-
ginn benadrukte Thijm dat de gotische bouwwijze beslist betaalbaar was.408 

Dezee bouwtrant had een hoog waarheidsgehalte. De bouwmeesters van toen 
warenn erin geslaagd het uiterlijk van de bouwwerken in overeenstemming te 
brengenn met het innerlijk.409 In een bericht aan de lezers van de door Thijm 
enn zijn jeugdvriend Herman van Nouhuys opgerichte Volles-almanak voor 
NederlandscheNederlandsche Katholieken schreven beide redacteuren: 

Wijj moeten te-rug in óns verleden; niet naar ons verleden - men vleye 
err zich niet meê - maar slechts in den geest te-rug in de Middeleeu
wen,, om daar nog wat beter te leeren beminnen en gelooven; om er de 
beginselenn voor meerdere en zuivere kunst en wetenschap uit te-rug 
tee halen.410 

Hett ging dus bovenal om ware beginselen. Daarbij legde Thijm opnieuw een 
verbandd tussen literatuur en architectuur: zowel de dichter als de bouwmees-
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terr hoefde zich niet te beperken tot volstrekte nabootsing van middeleeuwse 
voorbeelden.411 1 

Eenn catalogus van bouwkundige beginselen gaf hij in zijn bijdrage 'Wil
lenn wij alleen de gothiek?' Verschillende voorschriften - zoals: het onderdeel 
draagtt de kenmerken van het geheel, het geheel verbergt nooit zijn onder
delen,, materialen moeten overeenkomstig hun aard worden aangewend, en 
vormenn dienen te worden afgeleid uit het doel waaraan zij te beantwoorden 
hebbenn - waren in vrijwel gelijkluidende bewoordingen in Pugins The true 
principlesprinciples (en in Les Vrais Principes) te lezen.412 Een jaar later sprak hij over 
dee 'onversaagde en edele A. Welby Pugin (de onvergetelijke)'.413 Meermalen 
laaktee Thijm de 'banketbakkersgotiek' van Nederlandse architecten, die naar 
zijnn oordeel te weinig kennis hadden van de spitsbogenstijl. Hij adviseerde 
henn grondige studie te maken van Engelse, Duitse en Franse bouwkundige 
verhandelingen.414 4 

Dee in 'Willen wij alleen de gothiek?' geformuleerde en andere Pugini-
aansee leerstellingen vertolkte Thijm ook elders. 'Het stelsel der grieksch-
romeinschee bouwkunst,, gelijk de Renaissance dit geformuleerd had,' schreef 
hijj ergens, 'bracht eene volkomene verhulling der konstruktieve noodzake
lijkheidd mêe.' Het 'wech moffelen' was tegengesteld aan hetgeen men in de 
middeleeuwenn deed.415 Steeds was de 'verzaking der ware beginselen' hem 
eenn doorn in het oog. Geschilderde trompes-l'oeils wekten zijn verontwaar
diging,, en mede hierom typeerde hij de Tudor-periode als 'het tijdperk des 
vervals'.416 6 

Thijmm bracht ook de 'standaart der afmetingen', die Pugin had behan
deld,, ter sprake. Renaissancistische en classicistische bouwwerken als de 
Sint-Pieterr en de Madeleine hekelde hij omdat men 'met eene inderdaad 
barbaarschee naïeviteit' de bouwdelen had vergroot. Zo moest de bezoeker 
well denken dat een dergelijk gebouw 'eigenlijk slechts door reuzen en reu
zinnenn behoorde binnengetreden te worden'. In de gotiek werd daarentegen 
middelss het multiplicatieprincipe een menselijke norm gehanteerd.417 Toen 
dee door hem eerder bepleite restauratie van de Ridderzaal, die in de loop der 
eeuwenn was uitgegroeid tot 'den vasten zetel des Rechts in het kerngewest 
derr wordende noordelijke Nederlanden', eindelijk werd uitgevoerd, richtte 
Thijmm zijn pijlen op de architect die de dertiende-eeuwse dakstoel herstelde 
inn de stijl van de late gotiek. In zijn strijd tegen dergelijke 'toneelgotiek' riep 
hijj onder andere Pugin aan als getuige.418 

Thijmss meest invloedrijke studie, De Heilige Linie, droeg hij op aan 
dee nagedachtenis van Sulpiz Boisserée, Jean-Baptiste Antoine (Adolphe, 
volgenss Thijm, die hierbij wellicht aan Didron dacht) Lassus en Pugin.419 De 
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laatstee had volgens Thijm zijn strijd kunnen winnen omdat het classicisme 
inn Engeland nooit algemeen was aanvaard. Wel was de architect aan de strijd 
bezweken,, maar, voegde hij hieraan groothartig toe, 'zoo behoort het'.420 

DeDe Heilige Linie was voor een belangrijk deel geïnspireerd op het Rationale 
vann Durandus - ook een belangrijke bron voor Pugin.421 Thijm bezat van 
ditt werk twee edities: de Engelse vertaling door Webb en Neale (1847) en een 
vijfdeligee Franse vertaling uit het Latijn van 1854.422 Thijms bibliotheek was 
overigenss rijk aan bouwkundige en liturgische werken. Behalve tijdschriften, 
waaronderr Didrons Annates Archéologiques en de Ecclesiologist, bezat hij 
diversee klassiekers, waaronder die van Caumont, Rickman en Carter. Verder 
teldee zijn bibliotheek iconografische studies van Didron uit de jaren veertig, 
allee werken van Reichensperger, Montalemberts Du vandalisme, De Vart 
chrétienchrétien van Rio en Guerangers L'année liturgique.423 Bij de symbolische 
duidingenn in De Heilige Linie maakte hij veelvuldig gebruik van Kreusers 
DerDer christliche Kirchenbau (1851). 

Aann het begin van zijn boek maakte Thijm duidelijk dat hij geen herle
vingg van verouderde kunst voorstond. Het ging hem om het oudheidkundig 
onderzoekk naar 'ware en eeuwige beginselen'. De bouwkundige vormen 
moestenn daarbij op de eerste plaats doelmatig zijn.424 De 'ordeningsbegin
selen'' van christelijke architectuur die hij in De Heilige Linie adstrueerde, 
warenn door Neale en Webb systematisch behandeld in hun inleiding bij 
Durandus.. Deze ecclesiologisten behandelden achtereenvolgens - op hun 
beurtt in navolging van Pugin - de kruisvorm, het trinitaire beginsel, de 
kerkelijkee oosting en het verticaliteitsprincipe.425 In Contrasts had Pugin 
geschrevenn over de kruisvorm in de christelijke kunst, het verticaliteitsprin
cipee en over het 'trinitaire' principe in bogen, traceringen en verdeling van 
dee kerkruimte.426 Deze denkbeelden waren ook in Kings Les Vrais Principes 
overgenomen.4277 Het hoofdthema van De Heilige Linie betrof de 'oriëntatie' 
derr kerken. De oosting, die in Nederland eeuwenlang niet meer was gekend 
enn beoefend, was door Pugin behandeld in The present state, maar King had 
dee betreffende passage niet opgenomen in zijn anthologie.428 

Puginn en Thijm koesterden gelijksoortige opvattingen over de ware be
ginselenn van bouwkundige constructie en over de moreel-religieuze beteke
niss van christelijke kunst. Maar waar Pugin nadruk legde op de praktische 
toepassingg van de ware beginselen, gaf Thijm - vooral in De Heilige Linie- de 
meestee aandacht aan de zinnebeeldige duiding en exegese van gewijde kunst. 
Enn ofschoon beiden deel uit maakten vann een katholieke minderheid in een 
overwegendd protestantse natie, bestonden ook in dit opzicht verschillen. 
Puginn verdedigde zijn principes in een overwegend anglicaanse omgeving, 
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diee niet volledig had gebroken met de oude liturgische tradities. Sommige 
richtingenn in de Gevestigde Kerk, zoals de Oxford Beweging en vooral de 
Ecclesiologicall Society, opteerden zelfs openlijk voor een restauratie van 'ka
tholieke'' gebruiken. Thijm had daarentegen te maken met protestanten die 
inn belangrijker mate hadden gebroken met de katholieke traditie. Bovendien 
wass Nederland, anders dan Engeland, staatkundig gezien een postmiddel-
eeuwsee constructie. Dat betekende dat Thijm meer rekening moest houden 
mett protestantse gevoeligheden en bovendien zijn verhouding moest bepa
lenn tot de Nederlandse geschiedenis ten tijde van de Republiek. Het verklaart 
wellichtt tevens waarom hij meer dan Pugin contacten onderhield met de 
niet-katholiekee intellectuele en artistieke elite van zijn land. 

Reedss in zijn vroegste bouwkundige publicaties betoogde Thijm dat 
dee Hervormde 'vergaderplaatsen' - 'assembly rooms', schreef Pugin - niet 
onderdedenn voor de middeleeuwse godshuizen en roemde hij Hollands 
burgerlijkee architectuur die soms getuigde van 'de fijnheid van het eerste 
tijdperkk der Renaissance'.429 De gotische bouwstijl achtte hij, zij het zonder de 
symbolischee rijkdom van de katholieke kerken, ook geschikt voor moderne 
protestantsee godshuizen.430 Dergelijke denkbeelden bleef hij naar voren 
brengen,, al beklemtoonde hij op andere momenten het heidense karakter 
vann de Renaissance en de gebrekkige kunstzin van de protestanten.431 

Vanaff het midden van de jaren zestig - toen Thijm verder betrokken 
raaktee bij het ontwerp van het nationale museum te Amsterdam - waren de 
scherpee kanten gesleten. Het was voor Thijm trouwens een hoopvol teken 
datt de eerste heipaal van het Rijksmuseum werd geslagen op de sterfdag 
vann Karel de Grote.432 In een artikel over het nieuwe museum sprak hij 
zijnn waardering uit over de zeventiende-eeuwse Hollandse bouwkunst en 
probeerdee hij aan te tonen dat de 'redelijk germaansche konstruktie der 
middeleeuwen'' in overeenstemming was te brengen met 'Renaissancepro-
porties,, -hoofdvormen en -cieraden'.433 Naast de dertiende eeuw, zo schreef 
hij,, behoorde de zeventiende eeuw tot de 'roemrijkste tijdperken der ge
schiedeniss van het Westersch Europa'.434 

Opp den duur trokken Thijm en Cuypers zich terug uit het Gilde van Sint-
Thomass en Sint-Lucas, een organisatie waar zij zich toch al niet veel mee 
haddenn ingelaten.435 Beiden konden zich ongetwijfeld niet verenigen met het 
exclusief-katholiekee stempel dat Bethune, sinds 1867 voorzitter van het Gilde, 
opp de neogotiek had gedrukt. Daarnaast brak er een 'screen-controversy' uit 
tussenn Bethune en Thijm. Op een bijeenkomst van het Gilde in 1871 bracht 
Thijmm naar voren dat het koor van de kerk in de moderne tijd niet verborgen 
mochtt blijven voor de gelovigen. Bethune en Weale waren daarentegen 
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voorr herinvoering van het oksaal. 'Met veel hoffelijkheid,' schreef voormalig 
voorzitterr Charles-Joseph Voisin aan Bethune, 'heeft U de merkwaardige 
opvattingenn van de heer Alberdingk Thijm, vooral waar het de jubees 
betreft,, weten te weerleggen.'436 Cuypers, tot op zekere hoogte uitvoerder 
vann Thijms ideeën, voelde evenmin veel voor gesloten koorafsluitingen. 
Inn de Middeleeuwen waren, aldus de architect, godsdienstplechtigheden 
'meerr geheimzinnig' geweest, maar in de huidige tijd werd de dienst in 
hett openbaar gecelebreerd. Hierdoor moest het zicht op het altaar vrij 
blijven.4377 Een 'screenite' was in Nederland de priester Gerard Willem van 
Heukelum,, oprichter van het Sint-Bernulphusgilde.438 Deze schreef een lange 
verhandelingg over koorafsluitingen en triomfbalken, zonder evenwel Pugins 
verhandelingg over 'rood lofts' te noemen.439 

Cuyperss 'ultramontaanse ambivalentie' kwam ook tot uitdrukking bij de 
kerkk van Oudenbosch. De parochiegeestelijke Willem Hellemons had het 
vastee voornemen om het godshuis te modelleren naar de Sint-Pieter (en de 
Sint-Jan)) in Rome. Ofschoon Cuypers op kosten van een parochiaan van 
Oudenboschh in 1863 een reis naar de Eeuwige Stad maakte en hij tekeningen 
voorr de nieuw te bouwen kerk leverde, gaf hij geen ruchtbaarheid aan zijn 
betrokkenheidd bij dit ultramontaanse bouwproject.440 In deze jaren memo
reerdee Cuypers steeds vaker zijn geestelijke verwantschap met de agnost 
Viollet-le-Ducc en daarbij vergat hij gemakshalve zijn schatplichtigheid aan 
Pugin.441 1 

Doorr Thijm werden de Griekse kunst en gotiek nu op één lijn gesteld, 
aangezienn beide richtingen emanaties van het goddelijke waren: 

Enn wij doen er zeker wél aan, eene beschaving te doorvorschen, die, te 
middenn harer giftplanten, zulke heerlijke bloemen en vruchten heeft 
geleverdd als de helleensche. Waarom zou men die dus niet beoefenen 
mett al den ernst, met al den gloed, die de rezultaten rechtvaardigen 
zullen?? Waarom zal men ook onvoorwaardelijk het vormenstelsel 
derr grieksche kunst verwerpen? [...] De schoonheidsstelsels en de 
kunstmethodenn van Zuid- en Midden-Europa van 4 eeuwen vóór en 12 
eeuwenn na Christus staan minder tegenover elkander, dan men, in den 
strijdd der klassieke filologen en christelijke archaeologen, gemeend 
heeft.. [...] Is de bazis der Grieksche Kunst eene stoffelijke, tijdelijke, 
eindigee (ik hoor het, ik vraag het, ik weet het niet), - is de bazis 
derr Gothische eene bovennatuurlijke, mystische, onveranderlijke: er 
iss toch groote verwantschap tusschen de gewrochten der Grieksche 
enn der Gothische meesters: men ziet, bij beiden: wie daar aan 't werk 
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iss geweest, is Gods hoogst bevoorrecht schepsel, toegerust met eene 
vann Hem getuigende ziel en een aan deze gehoorzamend lichaam.442 

Opp het laatst bepaalde Thijm opnieuw zijn verhouding tot Romantiek, Mid
deleeuwenn en Oudheid. Bij zijn openingsrede als hoogleraar aan de Rijks
academiee voor Beeldende Kunsten schreef hij dat de Romantiek veel 'goeds 
enn schoons' voortbracht. Maar zij had 'het nadeel van de Middeleeuwen, die 
zijj schilderde, niet te kennen'. Men moest voorzichtig zijn met de romantici, 
diee 'zich vergaapten aan spitsen en flitsen en borduursels der Gothiek, en 
nooitt tot het wezen, de ziel en het gebeente, dier Kunst zijn doorgedrongen'. 
Bovendienn konden zij te weinig waardering opbrengen voor de 'schoonste 
enn edelste werken der antieken'.443 

afb.. 20. Jozef Alberdingk Thijm 
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Aann het wereldgebeuren van de dialectiek, zo wist ook Thijm, kwam 
nooitt een einde. Aanvankelijk had hij de Romantiek te naturalistisch en 
ordelooss bevonden. Schoonheid kon niet louter worden afgemeten aan haar 
gelijkeniss met de stoffelijke natuur. De ontdekking van de middeleeuwse 
gevoelswereld,, haar 'hoogere bezieling uit God' en ongebondenheid, leidde 
echterr tot een herwaardering van de Romantiek. De klassieke esthetica was 
tee verstandelijk en kwam bovendien niet tegemoet aan de behoeften van 
hett volk. Liever zag hij een herleving van het wezen van de middeleeuwse 
dichtkunstt en architectuur, want dat de eigen tijd niet zonder de geschiede
niss kon, stond ook voor Thijm vast. Letteren noch bouwkunst beschikten 
overr een nieuwe en eigen taal. 'Zoowel de grammatische Woorden als de 
architektonischee Vormen, benevens de wetten, waarnaar de volzinnen in 
Dichtkunstt en Bouwkunst beide zijn samen te stellen, opdat er eurythmie 
geborenn worde - zijn eene erfenis van het voorgeslacht,' stelde hij vast.444 

Maarr de geschiedenis was weerbarstig. Naast de 'katholieke' Middeleeuwen 
omvattee zij ook Hollands 'protestantse' Gouden Eeuw. In de laatste fase van 
zijnn leven billijkte Thijm nadrukkelijker dan tevoren klassieke vormen en 
begonn hij behoedzaam aan de opschoning van de romantische nalatenschap. 

Samenvatting Samenvatting 

Puginn legde zijn gedachten over de Middeleeuwen neer in de meest uiteen
lopendee vormen van historische cultuur, waaronder architectuurtheorie, 
geschiedschrijving,, bouwkunst, interieurkunst, textielbewerking, boekbin-
derijj en edelsmeedkunst. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Schlegel en Görres 
lagenn Pugins opvattingen over het middeleeuwse tijdvak al vanaf het begin 
goeddeelss vast. 

Inn Engeland waren voorwaarden geschapen voor verheffing van de neo
gotiekk door de filosofie van het sublieme, die ontzag vroeg voor de huivering
wekkendee hoogten van gotische kathedralen; de theorie van het pittoreske, 
diee de grillige en asymmetrische vormen van de spitsbogenstijl sanctio
neerde;; het oudheidkundig onderzoek, waardoor kunstenaars en vaklieden 
overr nauwkeurige voorbeelden van middeleeuwse decoraties en bouwkunst 
kondenn beschikken; en door het opkomende historisme, dat een einde 
maaktee aan de universele geldigheid van de klassieke beginselen. Het be
gripp gotiek kon, evenals trouwens de aanduiding Middeleeuwen, worden 
geassocieerdd met tegengestelde religies en ideologieën, zoals royalisme en 
parlementarisme,, protestantisme en katholicisme, of liberalisme en tradi
tionalisme. . 
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Inn de geschriften en kunstwerken van Pugin kregen Middeleeuwen en 
middeleeuwsee (bouw)kunst verschillende betekenislagen. In sociaal opzicht 
kondenn Pugins tijdgenoten veel van de Middeleeuwen opsteken. Anders 
dann in moderne werkinrichtingen, werden de behoeftigen in oude kloos
terss liefdevol opgevangen en verzorgd. In esthetisch opzicht was de Poin
tedd Architecture de meest 'ware' stijl. In de classicistische beeldhouwkunst 
werdd bijvoorbeeld het 'magnifying principle' toegepast. Hierdoor waren de 
beeldenn op de colonnade van de Pietersbasiliek in Rome van disproporti
onelee omvang. In de Middeleeuwen waren de timpanen van middeleeuwse 
kathedralenn echter dichtbezet met afbeeldingen van heiligen. Met het 'mul-
tiplicatieprincipe'' deden de beeldhouwers recht aan de menselijke maat. 
Kunstt had voor Pugin ook een ethische en religieuze connotatie. Het zien 
vann kunstwerken leidde tot morele verheffing. Aangezien het geloof eeuwig 
was,, waren de vormen en decoraties van de dertiende en veertiende eeuw 
-- die toen hun meest ideale uitdrukking kregen - ook geschikt voor de ne
gentiendee eeuw. Tijdgenoten moesten zich oriënteren op de kruisvorm, de 
verticaliteitt en het trinitaire beginsel: de 'drie grote doctrines' van het chris
tendomm waaraan de middeleeuwers gestalte hadden gegeven in bouwkunst, 
priestergewadenn en decoraties. De spitsbogenstijl had tot slot ook een natio
nalee connotatie. In de Middeleeuwen had de Engelse katholieke Kerk zich in 
onafhankelijkheidd verbonden gevoeld met Rome en de gehele christenheid. 
Dee anglicaanse Kerk was daarentegen een onvaderlandse gemeenschap, op 
touww gezet door Geneefse sektariërs. Engelsen van Pugins tijd moesten zich 
daaromm oriënteren op de nationale Kerk van de Middeleeuwen, die een 
superieuree bouwkunst had voortgebracht: de gotiek. 

OokOok voor Jozef Thijm had de natie haar wortels in de katholieke Mid
deleeuwen.. Die visie bracht hij tot uitdrukking in zijn letterkundige en 
bouwkundigee verhandelingen. Thijms visie op de letterkunde kwam in dit 
boekk in hoofdstuk één ter sprake. Evenals Görres meende Thijm dat een 
volkk zich religieus, zedelijk en maatschappelijk kon verheffen door lectuur 
vann middeleeuwse gedichten en verhalen. De ideale vorst was in zijn ogen 
Karell de Grote, en door navertelling van de Karolingische verhalen wilde 
hijj zijn lezers stichten. Naarstig probeerde Thijm daarbij aan te tonen dat 
dee Oranje-dynastie afstamde van de middeleeuwse christenkeizer. Daarmee 
wass het aandeel van katholieken in de Nederlandse staat en natie veilig 
gesteld. . 

Vermoedelijkk raakte Thijm via zijn correspondentie met de Franse oud
heidkundigee Didron vertrouwd met de werken van Pugin. Evenals de Britse 
architectt geloofde Thijm in de morele werkzaamheid van de gotische bouw-
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stijl,, benadrukte hij de waarachtigheid en functionaliteit van de spitsbogen-
stijll en kreeg de gotiek pas betekenis als Gesamtkunst. Niet anders dan Pugin 
hekeldee hij de architecten van de moderne 'toneelgotiek* die geen begrip 
haddenn van middeleeuwse symboliek. 

Desondankss moest Thijm omzichtiger manoeuvreren. Pugin publiceerde 
zijnn geschriften in een tijd, waarin vele anglicanen een re-katholisering van 
dee Kerk voorstonden. Thijm had op zijn beurt te maken met protestan
tenn die niets van de katholieke traditie wilden weten. Bovendien waren in 
hunn ogen de Nederlandse staat en cultuur pas ontstaan met de Reformatie. 
Inn zijn letterkundige opstellen poogde Thijm te laten zien dat, naast mid
deleeuwsee dichters, ook katholieke poëten als Vondel een bijdrage aan de 
Nederlandsee beschaving hadden geleverd. Verder probeerde hij vooral in zijn 
lateree bouwkundige opstellen, toen hij betrokken raakte bij de bouw van het 
nieuwee Rijksmuseum, gotiek en Renaissance met elkaar in overeenstemming 
tee brengen. 

InIn het verloop van dit boek werd het verlangen naar de Middeleeuwen 
steedss groter. Muratori en Chateaubriand hadden bij alle bewondering ook 
dee nodige kritiek op het tijdvak. Duitse romantici als Schlegel en Gör-
ress hadden niets meer aan te merken: zij hielden hun tijdgenoten voor 
datt zij zich moesten laten inspireren door middeleeuwse poëzie, religie en 
staatkunde.. Thijm roemde de oude poëzie en architectuur. En Pugin wilde 
dee Middeleeuwen daadwerkelijk doen herleven in bouwkunst, liturgie en 
decoratievee kunsten. Maar het verlangen naar de Middeleeuwen kreeg een 
ongekendd hoogtepunt in de gedachtewereld van de hoofdpersoon, die in 
hett volgende hoofdstuk alle aandacht krijgt: de Franse schrijver Joris-Karl 
Huysmans. . 




