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Inleiding 

 

Dit boek is het resultaat van historisch bronnenonderzoek naar het architectonisch 

denken, de ontwerpen en de uitgevoerde werken van architect Petrus Josephus 

Hubertus (‘Pierre’) Cuypers (1827–1921), van de aanvang van zijn architectuurstudie 

tot aan de indiening van de ontwerpen voor zijn twee belangrijkste openbare 

gebouwen, het Rijksmuseum en het Centraal Station, beide te Amsterdam. 

Uitgangspunt voor het onderzoek vormden zijn bewaard gebleven schetsen en 

tekeningen, zijn uitgevoerde ontwerpen, zijn correspondentie, zijn geschriften en zijn 

bibliotheek.  

In de ruim anderhalve eeuw sinds het begin van zijn praktijk is veel geschreven over 

Cuypers.1 Zijn bibliografie strekt zich uit over bijna de hele periode van zijn 

activiteiten – hij studeerde af in 1849 en stierf, nog steeds actief, in 1921 – en loopt 

door tot vandaag. Niet eerder echter werden zijn denken en werken systematisch 

chronologisch en in verband met elkaar onderzocht en beschreven aan de hand van 

de beschikbare archieven. Stelling bij aanvang van dit onderzoek was dat de werken 

van Cuypers meer zijn dan een toevallige reeks gebouwen: ze vormen een oeuvre dat 

uitdrukking geeft aan een idee. Dit komt in het bijzonder tot uitdrukking in de reeks 

werken door hem gerealiseerd in Amsterdam.  

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 1988 en 1993, met steun van de Nederlandse 

Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en de eerste tien 

hoofdstukken van het manuscript werden in deze periode in concept voltooid. De 

afronding van het manuscript in 2005–2007 werd mogelijk dankzij steun van het 

Mobiliteitsfonds van de HBO-raad en het lectoraat Kunst en Kunsttheorie van de 

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.  

 

Stand van onderzoek 

Bij de start van mijn onderzoek in 1988 stond de geschiedschrijving van de 

Nederlandse architectuur in de negentiende eeuw nog in de kinderschoenen. Cuypers 

vormde hierop geen uitzondering. In de subsidieaanvraag ingediend bij NWO in 1987 

werd opgemerkt dat er weliswaar een aanvang was gemaakt met onderzoek naar zijn 

werk, maar dat er ‘in het algemeen een groot gebrek is aan fundamentele studies die 

aan de hand van gedetailleerd bronnenonderzoek thema’s uit het architectonisch 

oeuvre en de werkzaamheden van Cuypers behandelen, op basis waarvan verder 



gewerkt kan worden.’ Sindsdien is er veel veranderd. Er werd een aantal 

overzichtswerken gepubliceerd en een groeiende reeks detailstudies naar 

architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en de ontwikkeling van de 

ruimtelijke orde in Nederland in de negentiende eeuw. Ook verscheen er een drietal 

proefschriften over aspecten van het werk van Cuypers en een groeiend aantal 

monografieën over gebouwen van zijn hand. Opzet en vraagstelling van het hier 

gepresenteerde onderzoek zijn echter tot op heden relevant gebleken. Een beknopt 

overzicht van de voornaamste literatuur tot op heden moge volstaan om dit te 

onderstrepen.  

 

Het oordeel over het werk van Cuypers en zijn betekenis in de 

architectuurgeschiedenis, zoals dat uit de literatuur naar voren komt, is wisselend. 

Het werk is door vakgenoten en critici zowel bewonderd als verguisd en zijn bijdrage 

aan de ontwikkeling van de Nederlandse architectuur is door architectuurhistorici 

zowel groot genoemd als van nevengeschikt belang. Ook zijn de invalshoeken van 

waaruit zijn werk is benaderd, de wijzen waarop dit is getypeerd en de rollen die hem 

zijn toebedeeld in de architectuurgeschiedenis divers en soms tegenstrijdig. Zo heeft 

hij een rol gekregen in de geschiedenis van de katholieke emancipatie, in het 

bijzonder de herleving van de katholieke kerkelijke kunst in Nederland; dit heeft hem 

wel het stigma conservatief opgeleverd. Maar hij heeft ook een plaats gekregen in de 

architectuurgeschiedenis van Nederland als vertegenwoordiger van een op de gotiek 

gebaseerd rationalisme in de bouwkunst en is als zodanig voorloper genoemd van de 

Nieuwe Kunst en het Nieuwe Bouwen, bewegingen die gewoonlijk worden beschouwd 

als progressief. Hij is getypeerd aan de hand van zijn oeuvre en daarbij afwisselend 

neergezet als neogotisch kerkenbouwer, als de architect van het Rijksmuseum – 

waarbij dit gebouw dan veelal wordt beschouwd als een omslagpunt in de 

Nederlandse architectuurgeschiedenis – als wegbereider van een nieuwe 

ambachtelijke architectuurproductie en aartsvader van een Nederlandse ‘Arts and 

Crafts’-beweging en als historiserend restauratiearchitect. Maar hij is ook los van zijn 

werk neergezet als voorbeeldig kunstenaarstype, als ‘karakter in den bouwkunst’ en 

prototype van een nieuwe gemeenschapskunstenaar.2  

In deze geschriften kan het gebruikelijke onderscheid worden gemaakt tussen 

primaire bronnen, dat wil zeggen geschriften die deel uitmaken van het 

contemporaine debat rond zijn werk, en secundaire bronnen, dat wil zeggen pogingen 



zijn werk historisch kritisch te analyseren en te plaatsen in de context van de 

Nederlandse of de Europese architectuurgeschiedenis. Complicerende factor daarbij 

is echter dat een belangrijk deel van de secundaire bronnen in de loop der jaren 

primaire bron is geworden; aanzetten tot geschiedschrijving zijn gaandeweg deel 

geworden van de receptiegeschiedenis. Een voorbeeld hiervan is het werk van de 

historicus Gerard Brom. Zijn studies Romantiek en katholicisme in Nederland uit 

1926 en Herleving van de kerkelike kunst in katholiek Nederland uit 1933 waren bij 

verschijnen verhelderend en wellicht baanbrekend als zelfkritische receptie van het 

eigen erfgoed door een historicus uit katholieke kring. Maar zijn werk is – juist om 

die reden – nu vooral nog van betekenis als bron voor de geschiedschrijving van de 

verzuiling en voor het huidige Cuypersonderzoek als secundaire bron niet meer 

bruikbaar. In de decennia na de Tweede Wereldoorlog richtte het 

architectuurhistorisch onderzoek zich steeds sterker op het modernisme en de 

wortels daarvan in de negentiende en vroege twintigste eeuw en was er nauwelijks 

interesse voor de negentiende-eeuwse architectuurproductie als fenomeen op zich. 

Pas in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw kwam hier langzaam 

verandering in en werden er ook nieuwe visies ontwikkeld op de neogotiek. Een vroeg 

werk in dit opzicht was de studie van H.P.R. Rosenberg naar de negentiende-eeuwse 

kerkelijke bouwkunst in Nederland uit 1972. 

In 1989 werd de receptiegeschiedenis van de neogotiek in Nederland, met daarin 

Cuypers als een centrale figuur, bijzonder helder en uitputtend behandeld door C. 

Peeters in zijn bijdrage aan het Alberdingk Thijm symposium ter gelegenheid van 

diens honderdste sterfdag, getiteld ‘Het schemerlicht van de neogotiek. Wisselend 

oordeel over een stroming in de negentiende-eeuwse kunst’. Peeters constateerde dat 

er sprake was van ‘een nieuwe fascinatie van de neogotiek’,3 inzettend aan het einde 

van de jaren zeventig van de vorige eeuw en sloot zijn betoog af met een stand van 

onderzoek. Daarin laat hij zien hoe ‘verbale acties’ voor behoud van het door de 

negatieve receptie en de doorzettende ontkerkelijking sterk bedreigde neogotisch 

erfgoed gaandeweg werden gesecondeerd door een toenemend aantal 

‘beschouwelijker studies’, meest monografisch van aard, en een groeiende aandacht 

voor kritisch en analytisch onderzoek naar de plaats en de betekenis van de neogotiek 

in de geschiedenis van de Nederlandse architectuur en stadsontwikkeling in het 

algemeen en het oeuvre van Cuypers in het bijzonder.4 Een belangrijk moment in dit 

onderzoek, zo stelt Peeters, was de studie van Manfred Bock Anfänge einer neuen 



Architektur. Berlages Beitrag zur architektonischen Kultur der Niederlande im 

ausgehenden 19. Jahrhundert uit 1983. De ontwikkeling van de Nederlandse 

architectuur en het architectuurdebat in de laatste decennia van de negentiende eeuw 

worden hierin voor het eerst systematisch en in verband met elkaar beschreven en 

geanalyseerd. Het vaak herhaalde beeld van de negentiende eeuw als een dorre 

woestenij waarin Cuypers als eenling een nieuwe architectonische cultuur overeind 

zette, nog traditioneel van aard, waarna het stokje werd overgenomen door Berlage, 

die met de Beurs het begin van de moderne architectuur schiep,5 werd hierin 

vervangen door een rijkgeschakeerd beeld van een pluriform debat, met een drietal 

dominante posities, waarin Cuypers met zijn gotisch rationalisme een plaats kreeg. 

Het vigerende beeld van de opeenvolging Cuypers-Berlage-de Modernisten als enige 

relevante, want progressieve lijn in de Nederlandse architectuurgeschiedenis, gevoed 

door het rationalisme van Viollet-le-Duc, werd hierin vervangen door de constatering 

dat deze genealogie een tak vormt in de ontwikkeling van de Nederlandse bouwkunst, 

naast andere stromingen. Bovendien bleek uit Bocks onderzoek dat ook andere 

richtingen dan het gotisch rationalisme een rol speelden bij de ontwikkelingen die 

leidden tot de Nieuwe Kunst. Het onderzoek van Bock vormde ook een belangrijke 

stap in een door Peeters gesignaleerde secularisering van Cuypers en, meer in het 

algemeen, de ontzuiling van het Nederlandse architectuurhistorisch onderzoek.6 In 

zijn artikel ‘Onze negentiende eeuw. Visies op de Nederlandse neogotiek’ uit 1993, 

gepubliceerd in het blad Archis, wees Auke van der Woud nog eens op de noodzaak 

van deze ontzuiling om tot een reële inschatting van het belang van de neogotiek dan 

wel het gotisch rationalisme voor de ontwikkeling van de Nederlandse architectuur te 

komen en een volledig beeld te krijgen van het vakdebat en de praktijk van 

ontwerpen en bouwen in de negentiende eeuw.  

Met de openingstentoonstelling van het Nederlands Architectuurinstituut in 1993, 

‘Stijl. Norm en handschrift in de Nederlandse architectuur van de negentiende en 

twintigste eeuw’, werd de architectuurproductie van deze periode voor het eerst 

getoond als een ‘pluriform totaal, met meer ideële keuzevrijheid dan ooit’.7 In de 

bijbehorende catalogus, met daarin een bijdrage over de negentiende eeuw van mijn 

hand, werd een voorzet gegeven voor een historische analyse van deze periode die 

recht doet aan deze rijke pluriformiteit. In de inleidingen en de begeleidende teksten 

werd afscheid genomen van het beeld van de moderne Nederlandse architectuur als 

gedomineerd door één stroming, door één van generatie op generatie overgeleverde 



avant-garde, zich uitstrekkend van ongeveer 1850 tot in de jaren zeventig van de 

twintigste eeuw. In mijn bijdrage aan het Cuypersnummer van het Bulletin KNOB uit 

1996 ‘P.J.H. Cuypers en de introductie van een progressieve 

architectuurgeschiedenis’ heb ik de wortels van dit geschiedbeeld onderzocht en 

beschreven hoe Cuypers rond 1900 door een jongere generatie architecten werd 

gebruikt om een exclusieve voorgeschiedenis te construeren voor hun eigen 

vooruitstrevende opvattingen.8 Op zoek naar een ‘founding father’ werd hij door hen 

op een voetstuk geplaatst als voorloper van de moderne architectuur van de 

twintigste eeuw, een rol die hij overigens graag omarmde en ook liet uitdragen, onder 

andere door Victor de Stuers. 

Met zijn groots opgezette studie Waarheid en karakter uit 1997 heeft Van der Woud 

het debat over de bouwkunst tussen 1840 en 1900 verder opengelegd. In zijn 

inleiding neemt ook hij afscheid van het idee dat er in het debat noodzakelijkerwijs 

een progressieve avant-garde zou zijn, die een voortrekkersrol vervulde bij het 

oplossen van een historisch gegeven stijldilemma. In feite was er, zoals hij 

constateert, sprake van ‘artistieke vrijheid, pluriformiteit en een onbeperkte 

individuele creativiteit’.9 Hij toont aan hoe een reeks thema’s, waaronder 

verscheidene die veelal werden toegeschreven aan Cuypers, als zijn unieke bijdrage 

aan de Nederlandse architectuur – waarheid, rationaliteit, schilderachtigheid – in 

feite onderdeel zijn van of een plaats hebben in een breed vakdebat, waarin deze 

thema’s ook vanuit andere dan de neogotische invalshoek werden bediscussieerd, 

soms al voor het gotisch rationalisme aan de orde kwam. Cuypers’ rol in het 

Nederlandse debat wordt in deze studie gerelativeerd tot die van vooraanstaand 

representant van een zelfbenoemde hervormingsbeweging in een overigens pluriform 

vakdebat. Door de chronologische opbouw laat de studie bovendien zien dat Cuypers 

vóór zijn verhuizing naar Amsterdam in 1865 eigenlijk geen rol speelde in het debat 

en ook daarna slechts mondjesmaat van zich liet horen. Ook in discussies waarin 

ontwerpen van zijn hand een rol speelden, bijvoorbeeld de kwesties van het Nationaal 

gedenkteken voor 1813 en het Muzeüm Koning Willem I, hield hij zich veelal op de 

achtergrond. Pas in de jaren tachtig en negentig van de negentiende eeuw begon 

Cuypers met enige regelmaat artikelen te schrijven en kreeg zijn werk een belangrijke 

rol in het debat. Met zijn hoofdstukken over deze decennia laat Van der Woud zien 

hoe in het bijzonder het Rijksmuseum en het Centraal Station in deze periode gingen 

fungeren als toetssteen, wetsteen en steen des aanstoots in het Nederlandse 



architectuurdebat. Zeker de jongere generaties architecten trokken zich er 

afwisselend aan op en zetten zich er tegen af. Dit debat kwam, zo blijkt ook bij Van 

der Woud, echter pas op stoom na het openbaar maken van de ontwerpen voor 

Centraal Station en Rijksmuseum, door Cuypers beschouwd als cruciale werken in 

zijn oeuvre, en is dan ook in eerste instantie van belang voor de receptiegeschiedenis 

van zijn werk. Het had, zoals uit dit proefschrift zal blijken, geen invloed op de 

ontwikkeling van zijn denken en werken. 

Van der Woud geeft Cuypers wel een indirecte rol in het debat vanaf het midden van 

de jaren vijftig van de negentiende eeuw, namelijk via de vaak polemische teksten 

over de neogotiek van diens ‘kunstbroeder’ J.A. Alberdingk Thijm. De opvattingen 

van Cuypers worden daartoe vereenzelvigd met die van Thijm.10 De onderscheiden 

praktische rollen en inhoudelijke posities van de architect Cuypers en de literator 

Thijm worden door Van der Woud echter niet nader geproblematiseerd en ook de 

vraag in hoeverre Cuypers zich bij de ontwikkeling van zijn denken en werken 

eigenstandig verhield tot en uiteenzette met de internationale neogotische beweging 

en de ontwikkeling van het gotisch rationalisme in Engeland, Duitsland en Frankrijk 

blijft daarbij buiten beschouwing. Uit dit proefschrift zal blijken dat denken en 

werken van Thijm en Cuypers niet zonder meer met elkaar gelijk kunnen worden 

gesteld. De studie van Van der Woud richt zich naar de aard van zijn onderzoek 

primair op teksten. De architectuurproductie komt aan de orde voor zover deze 

onderwerp is van het debat. De ontwikkeling in het denken van Cuypers, zoals 

gereflecteerd in zijn ontwerpen en uitgevoerde gebouwen, komt in de studie van Van 

der Woud dan ook niet aan de orde. En juist die ontwikkeling vormt de rode draad in 

dit onderzoek. 

 

Naast het groeiend onderzoek naar de Nederlandse bouwkunst in de negentiende 

eeuw en de neogotiek in het bijzonder heeft ook het Cuypersonderzoek zich, als 

gezegd, in de laatste twee decennia sterk ontwikkeld. De samenwerking met Guido 

Hoogewoud en Janjaap Kuyt aan de tentoonstelling en de catalogus Cuypers en 

Amsterdam. Gebouwen en ontwerpen 1860–1898 uit 1985 betekende voor mij een 

eerste poging om greep te krijgen op het Amsterdamse werk van Cuypers als 

samenhangend oeuvre geschapen vanuit een idee over de stad. De publicatie van 

Centraal Station Amsterdam. Een paleis voor de reiziger in 1989, een bewerking van 

mijn doctoraalonderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Amsterdam onder 



begeleiding van prof. C. Peeters, laat zien hoe Cuypers, geconfronteerd met een 

relatief nieuw gebouwtype, zijn architectuuropvatting en ontwerpmethode inzette om 

dit een plaats te geven in het veranderende stadsbeeld. In P.J.H. Cuypers. Het 

Rijksmuseum schetsen en tekeningen (1863–1908) uit 1993 heb ik de procesgang van 

schetsontwerp tot definitief ontwerp in beeld gebracht, als illustratie van Cuypers’ 

werkwijze. Wies van Leeuwen heeft met een reeks artikelen, in 1995 culminerend in 

zijn proefschrift De maakbaarheid van het verleden. P.J.H. Cuypers als 

restauratiearchitect dit – bijzonder omvangrijke – deel van diens activiteiten aan de 

hand van een reeks thematische studies diepgaand onderzocht. Met dit ‘weefsel van 

selecte studies’ heeft hij een tegelijk een aanzet gegeven voor een 

ontwikkelingsgeschiedenis van Cuypers’ denken over het omgaan met historische 

bouwsubstantie en historische referenties; daarbij raakt hij soms ook andere ‘rode 

lijnen’ in het architectonisch oeuvre, maar een ontwikkelingsgeschiedenis van zijn 

architectonisch denken en werken wordt in deze studie niet geschetst.11 Bernadette 

van Hellenberg Hubar heeft met haar eerdere artikelen en haar proefschrift Arbeid en 

bezieling. De esthetica van P.J.H. Cuypers, J.A. Alberdingk Thijm en V.E.L. de Stuers, 

en de voorgevel van het Rijksmuseum, eveneens uit 1995 (handelseditie 1997), een 

belangrijke en inventieve voorzet gegeven voor het overigens grotendeels nog aan te 

vatten onderzoek naar de iconografische programma’s van de monumentale kunst in 

en aan Cuypers’ gebouwen. Met haar analyses van de betekenislagen in het 

Rijksmuseum heeft zij ook openingen geboden voor onderzoek naar zijn 

architectuuriconografie, naar het gebouw als ‘Bedeutungsträger’. Haar onderzoek 

behandelt de iconografie van het Rijksmuseum echter als een opzichzelfstaande 

casus. Zij ziet het programma als het product van een intellectueel universum, dat 

wordt bepaald door het gedachtegoed van Cuypers, De Stuers en vooral Alberdingk 

Thijm. Comparatief onderzoek, met name een toetsing van Cuypers’ beeldprogramma 

aan de nationale en vooral de internationale context van dit soort programma’s, mist 

echter en zou moeten uitwijzen wat en hoe groot precies de bijdrage van Thijm 

eigenlijk is geweest. Lidwien Schiphorst heeft in haar proefschrift ‘Een toevloed van 

werk, van wijd en zijd.’ De beginjaren van het Atelier Cuypers/Stoltzenberg, 

Roermond 1852–ca. 1865 uit 2004 veel feiten verzameld over de vroegste activiteiten 

van Cuypers en in het bijzonder de productie van het Atelier Cuypers/Stoltzenberg tot 

1865 onderzocht. Aan de hand van de presentaties van werkstukken op 

tentoonstellingen in het buitenland wordt daarbij ook de internationale uitstraling 



van het Atelier beschreven. Een geïntegreerde behandeling van de ontwikkelingen in 

theorie en praktijk in het buitenland en de ontwikkelingsgang van het werk uit het 

Atelier, ook in relatie tot de ontwikkeling van Cuypers’ architectuur, ligt echter nog 

open. De vele overgeleverde ontwerpen uit de het Atelier, bewaard in het NAi, 

vormen hierbij een nader te exploreren bron. 

Deze studies verschenen weliswaar toen mijn onderzoek al grotendeels was voltooid, 

maar er werd met Van Hellenberg Hubar en Van Leeuwen gedurende een reeks van 

jaren deels in open uitwisseling gelijk op gewerkt. Hun werk heeft dan ook geholpen 

de vraagstelling van mijn onderzoek aan te scherpen en het te behandelen materiaal 

in te perken; de door hen bereikte resultaten zijn, waar relevant, in dit onderzoek 

verwerkt. Zeer recent verschenen nog twee belangrijke publicaties die hier genoemd 

moeten worden. Als catalogus bij de Cuyperstentoonstelling in het NAi te Rotterdam 

in 2007 verscheen onder redactie van Hetty Berens P.J.H. Cuypers 1827–1921. Het 

complete werk. Naast een chronologisch opgebouwde geïllustreerde catalogus van 

zijn werken – waarmee deze voor het eerst voor een breed publiek zijn ontsloten – is 

hierin ook een aantal inleidende essays opgenomen die thematisch aspecten van 

persoon, werk, archief en receptie van Cuypers behandelen en hem in zijn tijd 

plaatsen. Eveneens in 2007 verscheen de eerste Cuypersbiografie, Pierre Cuypers 

architect, 1827–1921, door Wies van Leeuwen, met daarin naast de levensbeschrijving 

korte analyses van een selectie van zijn werken. Beide werken raken thema’s die ook 

in dit onderzoek aan de orde komen, maar hebben een andere opzet en doelstelling 

dan de hier voorliggende monografie en kunnen als complementair worden 

beschouwd aan dit werk.  

 

In buitenlandse overzichtswerken heeft Cuypers een rol gekregen als 

vertegenwoordiger van het gotisch rationalisme naar Franse snit. Zijn neogotiek 

wordt daarbij, zeker in de wat oudere overzichtswerken, meest in het kader geplaatst 

van een als progressief beschreven stijlontwikkeling. Hitchcock typeerde hem in zijn 

Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries kortweg als ‘a sort of Dutch 

Viollet-le-Duc’, zij het in zijn ontwerpen ‘rather more original’ dan zijn Franse 

voorbeeld, en stelt daarnaast de wijze waarop Cuypers zijn gebouwen inpaste in het 

stadsbeeld aan de orde, met name de ‘skyline features’ en zijn ‘handling of scale’.12 

Ook Benevolo ziet hem als degene die ‘den Wiederhall des Rationalismus von Viollet-

le-Duc’ naar Nederland bracht. Zijn ‘fortschrittlich-nationale’ neogotiek ging, naar de 



opvatting van Benevolo, echter ten onder in het stijldebat van zijn tijd en het was 

Berlage die een aansluiting tussen de op de Middeleeuwen geïnspireerde bouwkunst 

en de moderne architectuur mogelijk maakte.13 Padovan plaatste Cuypers eveneens 

als intermediair tussen de ontwerpbeginselen van Viollet-le-Duc en de Nieuwe Kunst, 

maar onderstreepte tegelijkertijd zijn ‘mediaevalist social reformism’ en zijn 

betekenis voor de ‘reform of the applied arts’.14 Deze publicaties gaan echter 

grotendeels voorbij aan het belang dat – zoals uit dit onderzoek zal blijken – gehecht 

moet worden aan de ontwikkelingen in de neogotische beweging, in het bijzonder bij 

de ‘High Victorians’ in Engeland, voor het werk van Cuypers. 

In algemene studies over de neogotiek krijgt Cuypers meestal een plaats als 

representant van de internationale neogotische hervormingsbeweging in Nederland. 

Deze studies zijn echter meestal geografisch bepaald en gaan zelden dieper in op 

wisselwerkingen tussen de architecten uit de verschillende landen. Muthesius wijst in 

The High Victorian Movement in Architecture 1850–1870 bij uitzondering op 

Cuypers’ banden met deze beweging en signaleert omgekeerd een mogelijke 

relevantie van zijn werk voor de High Victorians – in het bijzonder het ontwerp voor 

de Posthoornkerk wordt hierbij aangehaald. Trier en Weyres gaan in hun Kunst des 

19. Jahrhunderts im Rheinland echter voorbij aan mogelijke wisselwerkingen tussen 

Cuypers’ werk en de neogotiek in het Rijnland. Hij wordt door hen slechts éénmaal 

terloops genoemd.15 Met de bijdrage van Aart de Vries aan de bundel van het 

internationaal colloquium over de invloed van Viollet-le-Duc buiten Frankrijk in 

1980 kreeg Cuypers een plaats te midden van diens discipelen, maar onderlinge 

verbanden werden in dit symposium niet aan de orde gesteld.16 Jan De Maeyer, Jean 

Van Cleven en Luc Verpoest hebben met hun werk aan de neogotiek in België en de 

bijdrage hieraan vanuit de St. Lucasscholen mede het kader geschetst waarin Cuypers 

werd opgeleid; daarmee is het mogelijk gemaakt hem in zijn jonge jaren te plaatsen 

tegen de achtergrond van de (opkomende) beweging daar. Germann gaat in zijn 

studie over de architectuurtheorie van de neogotiek als ‘international reform 

movement’ voorbij aan Cuypers – gezien diens weinige geschriften, zeker uit de 

beginjaren, niet verrassend – maar noemt wel Thijms Dietsche Warande als 

Nederlandse exponent van de beweging.17 De ‘Gold Medal’, hem toegekend door de 

Royal Institute of British Architects in 1895, en een reeks accolades van vakgenoten 

uit heel Europa opgenomen in Het Werk van Dr. P.J.H. Cuypers, bezorgd door zijn 

zoon Jos. ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag in 1917, wijzen op een brede 



bekendheid van zijn werk en een internationale waardering daarvoor. Van een 

kritische positionering van Cuypers ten opzichte van de neogotische beweging en van 

andere gotisch rationalisten in Europa is in de huidige literatuur echter geen sprake. 

Een recente uitzondering vormt de bijdrage van De Maeyer aan Cuypers. Het 

complete werk: ‘P.J.H. Cuypers in internationaal comparatief perspectief: de 

Nederlandse Viollet-le-Duc?’. Cuypers wordt hierin neergezet als: ‘een virtuoos talent 

als Viollet-le-Duc, een groter visionair dan Pugin of Boisserée, een nog ingenieuzer 

ontwerper dan Helleputte, een klasse groter dan Jean-Baptiste Bethune’.18 Een 

daadwerkelijk comparatief onderzoek naar het architectonisch denken en de 

ontwerpen van Cuypers in relatie tot dat van andere vertegenwoordigers van de 

beweging kon in het korte essay overigens niet aan de orde komen.  

De nadruk in het onderzoek naar de neogotiek lag lange tijd op monografieën. Een 

aantal ervan was voor mij van betekenis, zoals de studies van Phoebe Stanton naar 

Pugin, J. Mordaunt Crook naar Burges, David Brownlee naar Street en J.-M. Leniaud 

naar Lassus en de bundel essays over Viollet-le-Duc onder redactie van Bruno 

Foucart, verschenen bij de grote overzichtstentoonstelling in het Grand Palais te 

Parijs in 1980. Opvallend is echter dat de meeste van deze studies theorie en praktijk 

gescheiden van elkaar behandelen. Een systematische chronologische 

ontwikkelingsgeschiedenis van het denken over architectuur van de hoofdpersoon 

zoals gereflecteerd in de ontwerpen en de uitgevoerde werken is eigenlijk zelden aan 

de orde; het perspectief van de internationale neogotische beweging ontbreekt 

meestal volledig. 

Twee studies waren voor mij van belang bij het positioneren van mijn onderzoek. Al 

tijdens mijn studie las ik David Watkin, Morality and Architecture, waarin hij het 

vooroordeel blootlegt in de architectuurgeschiedschrijving ten aanzien van de zich als 

avant-garde presenterende architecten.19 Net voor aanvang van mijn 

promotieonderzoek verscheen J. Mordaunt Crook, The Dilemma of Style.20 Zijn 

opmerking ‘the twentieth century has had to rediscover what the nineteenth century 

learned so painfully: eclecticism is the vernacular of sophisticated societies (…)’ was 

voor mij een wegwijzende opmerking. Het vermogen te accepteren dat er meerdere 

mogelijkheden zijn, vormt het taaleigen van hoogontwikkelde samenlevingen. 

Daarmee zijn figuren als Cuypers niet meer de fakkeldragers in een ontwikkeling 

noodzakelijkerwijs leidend naar de nieuwe architectuur, maar wordt ook hij 

representant van een van de eerste generaties architecten die vanuit dit dilemma hun 



positie moesten bepalen in een kritische samenleving.  

 

Opzet en uitvoering van het onderzoek 

Na een inventariserende fase spitste het onderzoek zich toe op een aantal 

veranderingen in het architectonisch denken en de ontwerpen van Cuypers die mij bij 

het doornemen van het materiaal waren opgevallen. Uit literatuurstudie kwam naar 

voren dat Cuypers zelf het beeld heeft geschapen als zou hij zich de ‘rationele 

beginselen’ aan het begin van de jaren vijftig hebben eigen gemaakt en deze sindsdien 

onveranderlijk toegepast.21 De beschikbare bronnen tonen echter aan dat er sprake 

was van een ontwikkeling. Deze is zichtbaar in de omslag in zijn werk van een 

archeologisch ‘zuivere’ neogotiek via een middeleeuws eclecticisme naar het 

ontwikkelen van eigen, eclectische stijlvormen gebaseerd op een ‘logische’ of 

‘rationele’ ontwerpmethode ontleend aan de Middeleeuwen; dit laatste wordt 

aangeduid met de term ‘gotisch rationalisme’. En deze blijkt uit een ideologische 

verschuiving van het ‘katholieke bouwplan’22 voor Limburg, dat hij voor ogen had in 

de jaren vijftig, naar een breder bouwprogramma voor de stad, in het bijzonder voor 

Amsterdam, in de jaren zestig en zeventig van de negentiende eeuw. Om deze 

verandering te kunnen beschrijven, bleek het nodig eerst een aantal aspecten van zijn 

vroege werk te behandelen. 

Bij de start van het onderzoek zijn het tekeningenarchief van Cuypers en de 

geschreven bronnen, correspondentie, en de relevante kunst- en 

architectuurtijdschriften, systematisch en chronologisch doorgenomen; dagbladen 

werden niet in dit onderzoek betrokken. Uitgangspunt vormde daarbij het 

Cuypersarchief in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam – toen 

nog het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst (NDB) te Amsterdam. 

Aanvullend archiefonderzoek werd gedaan in het Gemeentearchief te Roermond, bij 

de Koninklijke Academie te Antwerpen, het Rijksmuseum te Amsterdam en in 

relevante parochiearchieven. Dit bracht onder andere aan het licht dat Cuypers al in 

zijn studietijd kennismaakte met een ideologisch geladen architectuuropvatting. Aan 

de hand van de tijdschriften werd een poging ondernomen Cuypers als 

vertegenwoordiger van de ‘ware beginselen’ in de neogotiek in het Nederlandse 

architectuurdebat te positioneren. Dit bleek echter niet mogelijk, aangezien hij voor 

het midden van de jaren zestig geen deel nam aan dit debat; ook werd er in de bladen 

vrijwel geen aandacht besteed aan zijn werk. De reconstructie van zijn bibliotheek 



toonde aan dat hij zich richtte op de internationale neogotische beweging en via een 

reeks tijdschriften, plaatwerken en andere publicaties op de hoogte was van de 

ontwikkelingen in en rond die beweging.23 De invloed hiervan kwam ook naar voren 

bij de bestudering van zijn schetsen en ontwerpen uit de jaren vijftig. De omslag van 

‘copyism’ naar ‘development’ bij de High Victorian Movement, van een stijlzuivere 

naar een op ontwikkeling gerichte neogotiek, bleek daarbij een belangrijke rol te 

spelen.  

De relatie met J.A. Alberdingk Thijm en zijn betekenis voor de vroege ontwikkeling 

van Cuypers werd onderzocht aan de hand van hun correspondentie, de geschriften 

van Thijm en diens bibliotheek;24 de brieven van Thijm aan Cuypers, waarvan 

algemeen werd aangenomen dat deze niet bewaard waren gebleven, heb ik kunnen 

traceren en toegevoegd aan het Cuypersarchief. Beiden bleken aan de hand van 

dezelfde bronnen, onafhankelijk van elkaar en vanuit verschillende invalshoek, de 

een als literator en criticus, de ander als architect, positie te hebben gekozen ten 

opzichte van de neogotische beweging. Dit bevestigde het vermoeden dat Thijm in de 

jaren vijftig niet de theoreticus naast Cuypers was, maar de propagandist van zijn 

werk en van de neogotiek als eigentijdse christelijke kunst, met als voornaamste doel 

de katholieken (in casu de clerus) in Nederland te winnen voor de ‘ware beginselen’ 

in de kerkbouw. Mijn analyse van de architectuurkritieken van Thijm, gepubliceerd in 

zijn Dietsche Warande, laat zien dat het Cuypers was die Thijm, in de tweede helft 

van de jaren vijftig, de ogen opende voor de juiste toepassing van deze beginselen in 

de praktijk. De bestudering van hun gezamenlijke inzet voor de kerkbouwsymboliek, 

in het bijzonder de oriëntatie van de kerk, bracht een verschil in doelstelling tussen 

beide naar voren, dat begin jaren zestig tot een uiteengaan der activiteiten leidde, 

overigens zonder hun persoonlijke verbondenheid te schaden.  

De chronologische bestudering van ontwerpen en teksten naast elkaar bracht een 

verandering in Cuypers’ ontwerpmethodiek en zijn architectuuropvatting aan het 

licht, beginnend aan het eind van de jaren vijftig. Het ging daarbij niet om een 

verandering in zijn ‘arsenaal van architectuurhistorische motieven’, zoals eerder 

opgemerkt door Rosenberg,25 maar om het zoeken naar een oplossing voor een 

praktisch en programmatisch probleem, gerelateerd aan het bouwen in de stad. 

Analoog aan eerdere ontwikkelingen, met name in Engeland, verschoof de aandacht 

in Cuypers’ kerkontwerpen van ‘modelkerken’ naar de relatie gebouw–stad en het 

‘effect’ van het gebouw in de stad, vormgegeven vanuit een ‘progressief eclectische’ 



stijlopvatting. Dit wordt aangetoond aan de hand van een geselecteerde reeks 

ontwerpen voor stadsparochiekerken. Zijn geleidelijke kennismaking met de 

theoretische geschriften van Viollet-le-Duc – de Dictionnaire raisonné de 

l’architecture française du XIe au XVIe siècle en de Entretiens sur l’architecture 

werden vanaf het einde van de jaren vijftig met gemiddeld een deel dan wel een 

aflevering per jaar door Cuypers ontvangen – bleek min of meer parallel te lopen met 

deze veranderingen.26  

Uit de correspondentie met Thijm en zijn tweede vrouw Nenny Alberdingk Thijm 

kwam naar voren dat de verhuizing van zijn architectenbureau naar Amsterdam in 

1865 niet alleen praktische redenen had – het reizen naar zijn vele werken in Noord- 

en West-Nederland begon hem zwaar te vallen27 – maar ook verband hield met de 

ambitie van Cuypers zijn praktijk te verbreden. Uit zijn bibliotheek – een opvallende 

verandering in zijn tijdschriftabonnementen en de aanwezigheid van de Entretiens in 

losse afleveringen – kwam naar voren dat hij met deze ambitie aansloot bij een 

ontwikkeling die al in het begin van de jaren vijftig in Engeland (High Victorian 

Movement) en enkele jaren later in Frankrijk (Viollet-le-Duc) vanuit de beweging was 

begonnen. Als internationale hervormingsbeweging, gedragen door het verlangen 

naar een christelijke nationale kunst, verloor de neogotiek begin jaren zestig aan 

momentum.28 De beginselen die door architecten en architectuurtheoretici uit de 

middeleeuwse bouwkunst waren gedestilleerd, wonnen echter aan invloed als basis 

voor een nieuwe universele stijl, een nieuwe architectuur. Bronnenonderzoek 

bevestigde dat Cuypers op de hoogte was van de theoretische ontwikkelingen in 

Engeland en de relevante (prijsvraag)ontwerpen kende; een bezoek aan Engeland in 

1862 blijkt van grote betekenis te zijn geweest voor zijn ontwikkeling. Zijn 

correspondentie met Viollet-le-Duc, deels opgespoord bij de kleindochter van Viollet-

le-Duc te Parijs, liet zien dat Cuypers hem in de jaren zestig persoonlijk leerde 

kennen en hem bij gelegenheid om advies vroeg. Hoewel de kennismaking met de 

theorie van Viollet-le-Duc niet steeds vooruit bleek te lopen op de ontwikkelingen in 

Cuypers’ architectonisch denken en werken, was dit wel een belangrijke bron en 

ijkpunt voor hem. Het zesde Entretien, verschenen in 1859, bleek daarbij van 

bijzondere betekenis: het beschreef als het ware de werdegang die Cuypers in de 

voorgaande jaren had afgelegd en schetste hem de toepassing van het gotisch 

rationalisme in een breder perspectief. Het begrip gotisch rationalisme wordt daarbij 

gedefinieerd als een aan de gotiek ontleende ontwerpmethodiek uitgaande van een 



logische, rationele of – zoals in Engeland wel werd gezegd – reële vertaling van 

programma in vorm en constructie, uitgewerkt en gedecoreerd in relatie tot de 

functie en de locatie van het gebouw. 

Uit de correspondentie kwam naar voren dat deelname aan de prijsvraag voor het 

Muzeüm Koning Willem I in 1863 een bewuste stap was van Cuypers op weg naar 

toepassing van het gotisch rationalisme in de monumentale openbare architectuur. 

Dat Cuypers de tweede prijs kreeg mag, gelet op het architectuurdebat in Nederland 

in de jaren zestig, worden beschouwd als een verrassing. Om deze te kunnen 

verklaren werd de stand van het debat aan het begin van de jaren zestig onderzocht, 

in het bijzonder de architectuuropvatting van de drie architectleden in de jury W.N. 

Rose, J.F. Metzelaar en A.N. Godefroy. Deze bleek gedeeltelijk parallel te lopen aan 

die van Cuypers, met name wat betreft het werken vanuit rationele beginselen en het 

onderzoek naar de toepasbaarheid van de Hollandse baksteenarchitectuur uit de 

Renaissance voor het karakteriseren van een gebouw van nationale importantie, wat 

ruimte gaf aan een opvatting als die neergelegd in de plannen van Cuypers. Een 

beschrijvende analyse van de ontwerpen, uitgaande van de memorie van toelichting, 

bracht de introductie van een tweeledig stijlbegrip bij Cuypers aan het licht: de 

scheiding tussen ‘Kernform’ en ‘Kunstform’, tussen ‘style absolu’ en ‘style relatif’. Ook 

laat deze analyse zien welke architectonische en stedenbouwkundige thema’s 

speelden bij dit ontwerp, los van de keuze van het ornament. Het optreden van 

Cuypers als projectontwikkelaar in de Vondelstraat, kort na het mislukken van de 

museumprijsvraag, riep vragen op; dit intermezzo in zijn carrière bleek een poging op 

eigen kracht zijn streven naar een schilderachtig en betekenisvol stadsbeeld te 

realiseren in een nieuwe wijk van Amsterdam. 

In 1875 won Cuypers alsnog de prijsvraag voor het Rijksmuseum, nu met een gotisch 

rationalistisch ontwerp, uitgewerkt in eclectische stijl. Dat bleek mogelijk door een 

verandering in de communis opinio over het karakter en de decoratie van een 

monumentaal openbaar gebouw. Om aan te geven hoe deze verandering tot stand 

was gekomen, is in het bijzonder gekeken naar de opvattingen in het College van 

Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Dit College was 

verantwoordelijk voor de beoordeling van de Rijksgebouwen en speelde een 

belangrijke rol bij de jurering van de prijsvraag. Cuypers was lid van dit College, 

evenals Victor de Stuers, de ambtelijk opdrachtgever van het museum. Uit de 

adviezen bleek een groeiende overeenstemming over het werken vanuit rationele 



beginselen en het refereren aan de nationale bouwtraditie bij het karakteriseren van 

openbare gebouwen; de keuze van het historisch ornament, met name de keuze voor 

de zestiende of de zeventiende eeuw, bleef echter een gevoelig punt. Uit een analyse 

van de ontwerpen van Cuypers, uitgaande van zijn memories van toelichting, bleek 

dat deze discussie – ook in het architectuurhistorisch onderzoek – de aandacht heeft 

afgeleid van een aantal thema’s die voor Cuypers als cruciaal mogen worden 

beschouwd in dit ontwerp, zoals het licht, de circulatie van de bezoeker door het 

gebouw, de inpassing in de stad en de correctie van het perspectief voor het oog van 

de beschouwer.  

In een epiloog wordt het Centraal Station behandeld, de tegenhanger van het 

Rijksmuseum als iconografisch geladen monumentale poort naar het veranderend 

Amsterdam, en worden de ruimtelijke en iconografische relaties tussen de gebouwen 

onderling en tussen gebouw en stad onderzocht, in een poging Cuypers’ ‘bouwplan’ 

voor Amsterdam bloot te leggen.  

 
                                                           
1 U.J.M. Kessels, Bibliografie over Dr. P.J.H. Cuypers 16 mei 1827–3 maart 1921, ’s-
Gravenhage 1952, noemt al 148 titels, beginnend in 1858. Deze eerste 
Cuypersbibliografie mist overigens enkele vroege publicaties, bijvoorbeeld het eerste 
artikel over Cuypers: J.A. Alberdingk Thijm, ‘Eene bouwlootse der XIXe eeuw’, 
Dietsche Warande 1855, p. 276-280 en de vermelding van Cuypers in Kramm, De 
Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, 
Graveurs en Bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tijd, Amsterdam 1857, I, 
p. 311-312. 
2 Voor de receptiegeschiedenis van Cuypers: A. Oxenaar, ‘P.J.H. Cuypers en de 
introductie van een progressieve architectuurgeschiedenis’, Bulletin KNOB 1996, p. 
89-99. Het citaat is uit J.E. van der Pek, ‘Doctor Cuypers en de jongeren’, 
Architectura 1897 (feestnummer bij Cuypers’ 70e verjaardag), p. 5. 
3 C. Peeters, ‘Het schemerlicht van de neogotiek. Wisselend oordeel over een 
stroming in de negentiende eeuwse kunst’, in: P.A.M. Geurts (red.), J.A. Alberdingk 
Thijm. Erflater van de negentiende eeuw, Nijmegen 1992, p. 102-123, p. 116.  
4 Idem, p. 119. 
5 Zie bijvoorbeeld P. Singelenberg, H.P. Berlage Idea and Style. The quest for modern 
architecture, Utrecht 1972, p. 52: het ‘traditionalism’ van Cuypers wordt hier 
neergezet als een ‘important hindrance’ voor de ontwikkeling van jonge kunstenaars. 
6 Peeters, ‘Schemerlicht van de neogotiek’, p. 117. 
7 B. Colenbrander, ‘Stijl’, inleiding in: B. Colenbrander (red.), Stijl. Norm en 
handschrift in de Nederlandse architectuur van de negentiende en twintigste eeuw, 
Rotterdam 1993, p. 13. Vergelijk A. Oxenaar, ‘Uitwegen uit een hardnekkig dilemma’, 
in: idem, p. 19. 
8 De redactie van het Bulletin worstelde blijkbaar met de vraag hoe dit betoog te 
positioneren: in de inhoudsopgave (p. 40) luidt de titel ‘Cuypers en de mythe van een 
progressieve architectuurgeschiedenis’ (cursief A.O.), in de Engelse samenvatting (p. 
108) is sprake van de construction van een dergelijke geschiedenis. Overigens zijn 



                                                                                                                                                                                     
alle drie de titels toepasbaar, aangezien het artikel de introductie beschrijft van een 
tot mythe geworden historische constructie. 
9 A. van der Woud, Waarheid en karakter. Het debat over de bouwkunst 1840–1900, 
Rotterdam 1997, p. 7. 
10 Zie bijvoorbeeld Van der Woud, Waarheid en karakter, p. 51, 64, 67. 
11 A.J.C. van Leeuwen, Maakbaarheid van het verleden. P.J.H. Cuypers als 
restauratiearchitect, Zwolle/Zeist 1995, p. 16. 
12 H.-R. Hitchcock, Architecture Nineteenth and Twentieth Centuries, 
Harmondsworth 1987 (eerste uitgave New York 1958), p. 282-284. 
13 L. Benevolo, Geschichte der Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts, München 
1978/1988, drie delen (eerst verschenen in het Italiaans, Bari 1960 (I en II); Bari 
1985 (III), I, p. 364. 
14 R. Padovan, ‘Holland. Building towards an ideal: progressive architecture in 
Holland’, in: F. Russell (red.), Art Nouveau Architecture, Londen 1983 (eerste uitgave 
1979), p. 137-157, p. 138. 
15 E. Trier, W. Weyres, Kunst des 19. Jahrhunderts im Rheinland. Architektur I, 
Düsseldorf 1980, p. 165. 
16 A. de Vries, ‘Viollet-le-Duc et l’architecture hollandaise du XIXe siècle’, in: Actes du 
Colloque International Viollet-le-Duc, Parijs 1980, p. 295-304. Zie ook de bijdrage 
van A. Reinink, ‘Nouveaux aspects de l’influence de Viollet-le-Duc aux Pays-Bas’, in: 
Actes du Colloque International Viollet-le-Duc, Parijs 1980, p. 289-294. In de bundel 
verder bijdragen over de invloed van Viollet-le-Duc in o.a. Engeland, België, 
Oostenrijk, Rusland, Polen. Zie ook P.-M. Auzas, Eugène Viollet-le-Duc (1814–1879), 
Parijs, 1979, p. 209-251 over de invloed van Viollet-le-Duc in Frankrijk en het 
buitenland, waarin ook enige informatie over Nederland en vooral Cuypers (p. 235-
236). 
17 G. Germann, Gothic Revival in Europe and Britain. Sources, Influences and Ideas, 
Londen 1972, hoofdstuk 3. 
18 J. De Maeyer, ‘P.J.H. Cuypers in internationaal comparatief perspectief: de 
Nederlandse Viollet-le-Duc?’, in: H. Berens, P.J.H. Cuypers 1827–1921. Het complete 
werk, Rotterdam 2007, p. 43-51, p. 51. 
19 D. Watkin, Morality and Architecture. The Development of a Theme in 
Architectural History and Theory from the Gothic Revival to the Modern Movement, 
Oxford 1977.  
20 J.M. Crook, The Dilemma of Style. Architectural Ideas from the Picturesque to the 
Post Modern, Londen 1987, p. 11. 
21 P.J.H. Cuypers, ‘Terugblik’, De Nieuwe Amsterdammer, 19 mei 1917 (bij zijn 
negentigste geboortedag 16 mei 1917). 
22 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 26 oktober 1854 (eerste brief aan Thijm). 
23 De bibliotheek van Cuypers werd door de auteur gereconstrueerd uit de collecties 
van het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam, het Gemeentearchief te 
Roermond, de bibliotheek van het Rijksmuseum te Amsterdam en van de Academie 
van Bouwkunst te Tilburg en dankzij bruiklenen van het Gemeentearchief te 
Roermond en de Academie van Bouwkunst te Tilburg grotendeels weer 
bijeengebracht in het NAi. Dit was mogelijk aan de hand van lijsten van en een 
kaartsysteem op zijn boekenbezit aanwezig in het beheersarchief van het NAi en 
teruggevonden lijsten van schenkingen gedaan door Cuypers en zijn erven. De 
omzwervingen van zijn bezit zijn als volgt samen te vatten. 
Op 16 oktober 1919 schreef Cuypers – toen 92 jaar oud – de directeur van het 
Rijksmuseum Van Riemsdijk dat hij zijn ‘kunstschatten’ aan het Rijksmuseum wilde 



                                                                                                                                                                                     
nalaten, aangezien hij niet gelukkig was met zijn nakomelingen als navolgers van zijn 
beginselen. Op 27 mei 1920, een jaar voor zijn dood, deed hij daadwerkelijk een 
schenking van ‘de fondsuitgaven mijner bibliotheek met mijne ontwerpen’ aan het 
Rijksmuseum en schreef aan Van Riemsdijk: ‘Ik stel er prijs op die werken over 
architectuur welke in het bijzonder de Middeleeuwsche kunst behandelen, en 
getuigen van de studie die in ’t midden der 19e eeuw aan bedoelde periode werd 
gewijd, voor zoover deze door mij werden tezamen gebracht, ook tezamen te houden. 
Aangezien zij voor een goed deel als mijn studiemateriaal uit de jaren 1855 tot 1880 
zijn te beschouwen, vormen deze werken, zowel plaatwerken als geïllustreerde 
boeken, voor een deel den natuurlijken achtergrond van mijn bouwkunstige 
ontwerpen, zooals die door Uwe goede zorg zullen worden bewaard in de lokalen van 
het Rijksmuseum.’ Brieven in: archief Rijksmuseum, nr. 1837.  
In 1929 werd een reeks van de architectuurtijdschriften en de architectonische 
plaatwerken uit deze schenking op verzoek van Jos. Cuypers in bruikleen gegeven aan 
de Academie van Beeldende Kunsten der R.K. leergangen te Tilburg; deze werden 
door de auteur (deels) teruggevonden in de bibliotheek van een van haar 
rechtsopvolgers: de Academie van Bouwkunst te Tilburg. De rest van de schenking 
werd in 1932 door het Rijksmuseum in bruikleen gegeven aan de gemeente 
Roermond ter plaatsing in het Cuypers Museum in oprichting. Zie archief 
Rijksmuseum, nr. 2426 voor een lijst van de bruikleen: deze omvatte naast de 
bibliotheek ook schetsboeken, zakboekjes, ontwerp-, bestek- en 
presentatietekeningen, meubels, penningen, sculptuur en schilderwerken. In 1977 
werd een deel van deze bruikleen, met name de tekeningen, de schets- en zakboekjes 
en een deel van de boeken, door de gemeente Roermond overgedragen aan het 
Nederlands Documentatie Centrum voor de Bouwkunst te Amsterdam, 
rechtsvoorganger van het NAi te Rotterdam. Een ander deel van het boekenbezit 
kwam terecht in het Gemeentearchief te Roermond. Dankzij een bruikleen aan het 
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Hoofdstuk I. Opleiding, vorming en het begin van een carrière 

 

Opleiding in Antwerpen: ‘Ware nationale kunst’ en stijlpluralisme 

 

A.W.N. Pugin en de ‘ware beginselen’ van de gotische architectuur 

 

Roermond: stadsarchitect zonder perspectief en de oprichting van 

het ‘Atelier de Sculpture Religieuse’ 

 

 

 

Opleiding in Antwerpen: ‘ware nationale kunst’ en stijlpluralisme 

 

Al tijdens zijn studietijd aan de Koninklijke Academie van Schone Kunsten te 

Antwerpen, van 1845 tot 1849,1 werd Petrus Josephus Hubertus (‘Pierre’) 

Cuypers er van doordrongen dat kunst, meer in het bijzonder de keuze voor 

een bepaalde stijl, een actuele maatschappelijke betekenis en een 

ideologische lading kon hebben. Hij werd opgeleid in een klimaat waar kunst 

niet alleen naar haar esthetische waarde werd beoordeeld, waar niet alleen 

naar ‘de regels van de kunst’ werd gekeken, maar ook de inhoud, de 

grondgedachte van het kunstwerk, een belangrijke rol speelde bij de 

waardebepaling. 

De Academie te Antwerpen maakte in de tweede helft van de jaren veertig 

een stormachtige periode door. Toen Cuypers zich in het najaar van 1845, 

achttien jaar oud, inschreef voor de afdeling Bouwkunst, werd net de laatste 

hand gelegd aan een complete reorganisatie van het onderwijs aan de 

Academie. Met de benoeming in 1841 van de schilder Gustaaf Wappers (door 

de studenten bijgenaamd ‘Wabbes’) tot directeur was Antwerpen het centrum 

geworden van een door vaderlandse gevoelens bepaalde 

historieschilderkunst: de op de Vlaamse School – in het bijzonder Rubens – 

geënte ‘peinture nationale’ of ‘ware nationale kunst’.2 Meteen bij zijn 

aantreden had Wappers een reorganisatieplan ingediend, dat in hetzelfde 

jaar bij Koninklijk Besluit werd goedgekeurd. Het onderwijs kreeg een 



   

bredere grondslag in de vorm van een algemeen inleidend jaar en de positie 

van de historieschilderkunst als hoogste van de kunsten binnen het 

academisch onderwijs werd versterkt. Het belangrijkste onderdeel van de 

reorganisatie werd aan het eind van Cuypers’ eerste jaar gerealiseerd: de 

oprichting van de ‘werkzalen’ of ‘ateliers’. Afgestudeerden van de Academie 

konden hier enige jaren werken onder toezicht van hun leraren.  

In het Koninklijk Besluit van 1841 werden de ateliers in algemene termen 

omschreven en geplaatst in het kader van de Academie als ‘Etablissement 

d’encouragement et de perfectionnement pour les beaux-arts’.3 Maar voor de 

direct betrokkenen hadden deze een artistiek inhoudelijke en politiek geladen 

achtergrond.  

Vanaf de jaren twintig van de negentiende eeuw was de Academie te 

Antwerpen een bolwerk van Vlaams nationalisme – nog onder Willem I was 

toestemming verkregen het onderwijs niet in het Frans maar in het 

Nederlands te geven – en werd de Vlaamse School uit de zestiende en 

zeventiende eeuw als te volgen voorbeeld ingezet tegen het Franse classicisme 

in de trant van schilder J.L. David. Wappers behoorde tot de eerste generatie 

leerlingen uit deze school en legde zich met tijdgenoten als Gallait, Leys, De 

Keyser en Wiertz toe op de historieschilderkunst.4 De afscheiding van het 

katholieke België van het protestante Nederland in 1831 en de stichting van 

een onafhankelijk Koninkrijk België in 1839 gaven dit genre een stevige 

impuls. De verheerlijking van het eigen verleden werd een middel om de 

identiteit van de jonge natie uit te drukken en te versterken. Maar 

tegelijkertijd wakkerde de verfransingspolitiek van de nieuwe Belgische 

regering het Vlaams nationalisme aan, wat leidde tot het ontstaan van de 

Vlaamse Beweging. Dit had ook weer zijn weerklank in de kunst. Hierbij 

waren het de literatoren die een grote rol speelden. Al voor de afscheiding 

had de Vlaamse schrijver J.F. Willems, niet toevallig bestuurslid van de 

Academie, het in een rede over ‘de trekken van een Nederlandsch penseel’. 

‘Zal dan’, zo sprak hij, ‘de Hollandsche en Vlaemsche schilder het palet van 

Rubens en Rembrandt, van Van Dijck en Geeraerd Douw verwerpen, om in 

de doode kleuren van sommige naburen zijn glorie te gaan zoeken? Zal hij 

onze losse en natuurlijke behandeling verlaten, om de gemaekte en theatrale 



   

houding van vele uitheemsche voorstellingen op het Nederlandsche doek 

over te brengen?’5 Met de benoeming van Hendrik Conscience, auteur van 

het Vlaams nationale epos De Leeuw van Vlaanderen,6 tot griffier van de 

Academie, had Wappers openlijk de verbinding van zijn school met de 

Vlaamse Beweging beleden. Met de benoeming van een reeks geestverwante 

‘flaminganten’ als hoogleraar of docent had hij zijn positie in de loop van de 

jaren veertig versterkt.  

In zijn jaarrede bij de prijsuitreikingen van 1846 liet Conscience dan ook geen 

misverstand bestaan over de achtergrond van de reorganisatie en de 

bedoeling van de werkzalen. In het bijzijn van Cuypers, die als 

eerstejaarsstudent bouwkunde prijzen had gewonnen voor ‘perspective 

architecturale’ en ‘stereotomie’ (de leer van de steensneden),7 zette hij met de 

nodige Vlaams nationale retoriek uiteen hoe net afgestudeerde kunstenaars, 

indien aan hun lot overgelaten, zouden afdwalen: ‘Zouden zij in eene of 

andere kleine stad, in een vlek of dorp, omringd zijn van hetgene er noodig is 

om tot kunstenaar op te groeijen? Zouden Rubens’ scheppingen voor hunne 

oogen de grootsche kunstbegrippen ontvouwen? O neen (...) in eene 

woestenij geworpen (..) moesten zij lijdzaem (...) den kiem van 

scheppingskracht, bij gebrek aan voedsel, in hunnen boezem langzaem 

voelen verstikken.’8 

Het engagement van de Belgische historieschilders zorgde voor een sterke 

publieke respons op hun werk. Voor een historiestuk van De Keyser werd op 

een veiling bijna tienmaal meer betaald dan voor de aangeboden werken van 

zeventiende-eeuwse meesters als Rubens en Rembrandt. Maar het leidde ook 

tot verdeeldheid en Cuypers werd opgeleid te midden van een gepolitiseerde 

richtingenstrijd. De progressieve Vlaams nationale en katholieke kunst van 

de ‘Rubenistes’, gesteund door Wappers, stond vanaf de jaren dertig 

tegenover het academisch geworden classicisme van de Frans georiënteerde 

schilders, met als centrum de Brusselse Academie. Aan het eind van de jaren 

veertig ontstond binnen de Antwerpse Academie een ook weer politiek 

gekleurde richtingenstrijd rond de juiste interpretatie van de nationale 

schilderkunst en haar banden met de Vlaamse beweging. De spanningen 

onder de kunstenaars liepen zo hoog op dat Wappers zich in 1853 gedwongen 



   

zag zijn ontslag in te dienen. Het in artistieke zin progressieve klimaat dat hij 

had geschapen, verstarde in de daaropvolgende jaren tot een nationalistische, 

academische interpretatie van de historieschilderkunst.9 

Het eigen werk van Wappers illustreert de complexe positie van de 

flaminganten. Na de afscheiding schilderde hij met succes scènes uit de 

opstand van de Belgen tegen de Nederlanders. Maar tegelijkertijd schilderde 

hij De verdediging van Leiden door Burgemeester Van der Werff als 

verheerlijking van de opstand tegen de (katholieke) Spanjaarden, terwijl hij 

als katholiek een Maria Hemelvaart leverde voor de kerk van de Antwerpse 

jezuïeten. Maar het laat vooral zien – en dat is hier relevant – hoe idealisme 

(romantiek), nationalisme en katholiek reveil hand in hand gingen aan de 

Antwerpse Academie en bepalend waren voor het artistieke klimaat. 

 

Dat Cuypers in het buitenland ging studeren, was niet uitzonderlijk. Voor 

ambitieuze architectuurstudenten lag dit zelfs voor de hand.10 Het 

architectuuronderwijs in Nederland was in opbouw en kende een strenge 

scheiding tussen kunst en techniek, tussen bouwkunde en bouwkunst. Aan de 

Koninklijke Academie in Amsterdam was een afdeling Bouwkunst, met één 

hoogleraar, M.G. Tétar van Elven, en één assistent; de technische en 

praktische aspecten van het bouwen kwamen er niet aan de orde. De kwaliteit 

van het onderwijs van Van Elven was in 1845, het jaar waarin Cuypers zijn 

studie begon, onderwerp van publieke discussie, als gevolg van het 

verschijnen een Vignola-vertaling van zijn hand. ‘Slaat men het oog naar 

Berlijn en München, daar schittert de genie der Architectuur u tegen uit 

tallooze Gedenkstukken, door een Schinkel en een Von Klenze (gemaakt) (...), 

maar daar heerscht ook de geest van koestering en aankweeking des Talents’, 

zo schreef de Nederlandsche Kunstspiegel in een ongewoon vinnige kritiek, 

‘daar is het Bouwkundig Onderwijs méér dan een vlijtig nateekenen der Vijf 

Orden, en het stuk slijten van Vignola’s handboek der Architectonische 

Leer.’11 De ‘moderne bouwkunst’ in Duitsland en de onderwijsmethode van 

de Berlijnse Akademie waren begin jaren veertig als het nieuwe paradigma in 

Nederland geïntroduceerd door middel van de handboeken van Brade, Penn 

en Storm van ’s Gravesande en dit werd gepropageerd door het Koninklijk 
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Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone 

Kunsten en de net opgerichte Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.12 

Maar het was nog nauwelijks doorgedrongen tot de twee hogere 

rijksopleidingen voor architecten.  

De Koninklijke Akademie te Delft, de tweede opleidingsmogelijkheid, was een 

ingenieursschool, in 1842 opgericht als eerste civieltechnische opleiding in 

Nederland. Ook hier was geen sprake van een volwaardige en zelfstandige 

architectuuropleiding. Het lesprogramma van de afdeling Bouwkunde was 

vrijwel gelijk aan dat van weg- en waterbouw en in hoofdzaak theoretisch van 

aard, dat wil zeggen veel wis-, natuur- en scheikunde. Hoogleraren voor 

bouwkunst of bouwkunde waren er niet: twee gewone ‘leraren’ gaven de 

vakken ‘bouwkunde’ en ‘teekenkunst’ en het ‘artistieke element’ in het 

onderwijs bestond ook hier in hoofdzaak uit het ‘nateekenen der zuilorden 

van Vignola’. Pas in 1863 werd de eerste leerstoel bouwkunst ingesteld.13 

Daarnaast was er de mogelijkheid architect te worden via de opleiding als 

genieofficier aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. De sfeer met 

betrekking tot de bouwkunst was daar anders, in zoverre dat men vanaf het 

begin van de jaren veertig serieuze aandacht had voor de recente 

ontwikkelingen in het buitenland, in het bijzonder Duitsland.14  

Het is mogelijk dat de combinatie van onderwijsvernieuwing en engagement 

Cuypers voor de Academie in Antwerpen deed kiezen. Via zijn broer Frans, 

die zich een jaar eerder had ingeschreven als schilder, zal hij op de hoogte 

zijn geweest van de richting die het onderwijs daar had gekregen en zijn 

leraar aan de stadstekenschool te Roermond, F.H. Linssen, zal hem 

gepredisponeerd hebben voor deze school. Linssen was zelf opgeleid in 

Antwerpen en sterk geporteerd voor de christelijke kunst, die daar de nodige 

aandacht kreeg.15 Maar uit historisch en geografisch oogpunt was dit voor 

een Roermondenaar een voor de hand ligggende keuze. Limburg was 

vanouds op het zuiden gericht – de provincie bleef na de afscheiding nog t

1839 bij België – en het provinciaal bestuur subsidieerde deze ‘buitenlandse

studie van zowel Frans als Pierre Cuyp

 

De reorganisatie van het bouwkunstonderwijs in Antwerpen verliep 



   

langzamer dan die van de overige afdelingen. Het besef dat ook architectuur, 

in het bijzonder de keuze voor een bepaalde stijl, een ideologische waarde 

had of kon hebben en dus ingezet kon worden voor nationale of religieuze 

doeleinden, drong pas tijdens Cuypers’ studietijd door in het Antwerpse 

bouwkunstonderwijs. 

Het belang en de potentie van het nationale erfgoed voor de ontwikkeling van 

een eigen identiteit werd in het jonge België snel begrepen. Kort na de 

afscheiding, in 1835, werd de Koninklijke Commissie voor Monumenten 

opgericht en nog in de jaren dertig kwam onder haar auspiciën een reeks 

belangrijke restauraties op gang. De afscheiding van het protestantse 

Nederland leidde bovendien tot een ‘religieus renouveau’ onder de 

katholieken, gedragen door hun politieke unie met de liberalen. De periode 

vóór de Reformatie kwam daarmee als vanzelf in de belangstelling te staan. 

Samen leidde dit tot een snel groeiende belangstelling voor de middeleeuwse 

architectuur, als model voor een nationale katholieke bouwkunst.17  

Maar bij Wappers en de zijnen was het idee van een nationale bouwkunst nog 

niet doorgedrongen; het idee van een nationale schilderkunst werd niet als 

vanzelfsprekend gebonden aan dat van een nationale architectuur. Zo werd 

de Academie, gevestigd in een middeleeuws kloostercomplex, bij een forse 

uitbreiding in het begin van de jaren veertig voorzien van een classicistisch 

poortgebouw en liet Wappers de gotische kapel vervangen door een uit 

pleister opgetrokken tempel in Dorische stijl. Deze werd ingericht als 

tentoonstellingsruimte, nota bene voor het tonen van de collectie schilderijen 

uit de Vlaamse School en de eigentijdse voorbeelden van ‘peinture nationale’.  

Toen Cuypers zich inschreef, was het bouwkunstonderwijs gericht op de 

klassieken. In het ‘enseignement élémentaire’, het algemeen inleidende jaar, 

werden naast ‘Dessin linéaire’, ‘Ornemens au trait’, ‘Grands ornemens 

ombrés, ‘Têtes au trait’, ‘Figures au trait’, ‘Têtes et figures ombrées’ en 

‘Géométrie à trois etendues’ al meteen de ‘Ordres d’architecture’ onderwezen. 

Hierbij werd, naar Cuypers zich later herinnerde, ‘zeer veel werk gemaakt van 

de Griekse vormen’, wat erop lijkt te wijzen dat men wat de klassieke canon 

betreft bij de tijd was. De terugkeer naar het ‘zuivere’ classicisme op rationele 

grondslag van de Griekse architectuur stond sterk in de belangstelling in deze 



   

jaren.18 In het tweede jaar, het ‘enseignement moyen’, was er veel aandacht 

voor de technische kant van het bouwen: F. Stoop onderwees de 

bouwkundestudenten ‘stéréotomie’, ‘constructions et connaissance des 

matériaux, ‘coupe des pierres’ en ‘compositions d’habitations particulières’. 

Volgens Cuypers behandelde Stoop ‘de houtverbindingen, met de daarmee in 

verband staande vakken van ijzerverbindingen en metselwerk in baksteen en 

in natuursteen’, besteedde aandacht aan de ‘kennis der steensneden’ en gaf 

nu en dan ‘eene verhandeling over de constructieleer volgens den toen reeds 

overleden Professor Serrure’. In dit jaar kwam ook de burgerlijke bouwkunst 

aan de orde. De laatste twee jaren, het ‘enseignement supérieur’, werden 

‘ornementation architecturale’, de ‘ordres des diverses architectures’ en 

‘composition d’édifices et monumens publics’ onderwezen. Burgerlijke en 

monumentale bouwkunst (‘huisbouw’ en ‘denkgebouwen’) werden dus 

gescheiden en op verschillende niveaus onderwezen.19 

De koerswijziging kwam toen Cuypers het ‘enseignement supérieur’ ging 

volgen. In de periode 1847–1849 reorganiseerde de nieuwbenoemde 

hoogleraar F. Berckmans het onderwijs en voerde inhoudelijke wijzigingen 

door. In 1848 verving hij de in het laatste jaar gebruikelijke prijzen voor 

‘samenstelling van denkgebouwen, samenstelling huisbouw en bouwkundig 

doorzicht’ door een ‘concours’ met als inzet een ‘Prix d’Excellence’. Naast de 

gebruikelijke opgaven ‘composition monumentale’ en ‘restauration des 

monuments’ was er een opvallende nieuwe opgave: ‘composition ogivale’.20 

De gotiek werd dus in het curriculum opgenomen als model voor een 

eigentijdse bouwkunst. En met het opnemen van dit nieuwe paradigma in het 

‘concours’ kreeg de koerswijziging van het bouwkunstonderwijs meteen een 

officieel karakter. Gezien het manifest tegen de toepassing van gotische 

vormen in de eigentijdse architectuur, een jaar tevoren gepubliceerd door de 

Franse Académie des Beaux-Arts, mag dit als een bijna revolutionaire daad 

worden beschouwd.21 

Berckmans had al in 1840 de gotiek als mogelijke eigen stijl voor het vrije 

België naar voren geschoven door deze toe te passen voor het nieuwe 

raadhuis van Duffel; zijn neogotische ontwerpen voor kerken in Borgerhout 

en Kalmthout werden richtinggevend bij het zoeken naar een passende 



   

architectuur voor het ‘religieus renouveau’.22 

Dit wil echter niet zeggen dat Berckmans de gotiek als universeel stijlbeginsel 

onderwees. In zijn lessen architectuurtheorie propageerde hij een aan het 

karakter van het gebouw gebonden stijlkeuze; een bepaalde historische stijl 

werd daarbij vanwege zijn cultuurhistorische context, zijn associatieve 

waarde, geschikt geacht voor een bepaald type gebouw.23 De lessen van 

Berckmans zijn niet bewaard gebleven, maar Cuypers memoreerde in 1901 in 

een feestrede voor het Genootschap Architectura et Amicitia wat hem werd 

bijgebracht: 

 ‘Wanneer gij te bouwen hebt, eene kerk, dan moet gij 

daarvoor gebruik maken van den Gotischen stijl, omdat het 

in dezen stijl is dat onze voorouders de prachtige 

kathedralen, parochie kerken en schilderachtige dorpskerken 

hebben gebouwd. Deze stijl bracht den mensch tot God door 

zijne verhevenheid in de keuze der vormen, de slankheid 

zijner steunpunten, de sierlijkheid en rijkdom der vensters. 

De opstijgende lijnen, door de zuivere ogivale bogen 

vereenigd, voeren den geest hemelwaarts (...). Wanneer men 

echter te bouwen heeft een Paleis van Justitie, Gerechtshof of 

dergelijke, dan wordt daarvoor de klassieke stijl toegepast in 

het strenge Grieksche of Romeinse stelsel (...). De Grieken en 

Romeinen hebben den grondslag gelegd tot onze 

rechtspleging en volksbeschaving en daarom [zullen] de 

Griekse of Romeinsche vormen het best het karakter 

uitdrukken dat uw monument zal dienen te hebben. Groote 

Badinrichtingen, Akademiën en lycea zoowel als aquaducten 

hebben de Romeinen veel tot stand gebracht en kunnen ons 

tot voorbeeld dienen. 

 Wordt u echter gevraagd een gebouw op te richten dat moet 

dienen voor uitspanning en volksvermaak in den meest 

uitgebreiden zin, dan hebt gij te kiezen in de vormen der 

Renaissance. Evenzoo is dit het geval voor het ontwerpen van 

paleizen, belangrijke buitenverblijven, villa’s en rijke 



   

woonhuizen’.24 

Bij een dergelijke stijlopvatting werden kennis van het (historisch) ornament 

en ervaring in de praktische toepassing daarvan – waarover later meer – van 

grotere betekenis dan voorheen. De instelling van een leerstoel ornament 

(‘dessin appliqué aux arts industriels’) aan de Academie was dan ook 

onderdeel van de reorganisatie. Met de benoeming van François A. Durlet op 

deze post accentueerde Berckmans de gotische (nationale) richting binnen de 

afdeling Bouwkunst.25 Durlet had in de voorgaande jaren internationaal 

naam gemaakt met zijn gebeeldhouwde neogotische koorbanken in de 

kathedraal van Antwerpen en was in 1846 belast met de restauratie van deze 

kerk.26  

De koerswijziging in het Antwerpse onderwijs viel samen met een 

verandering in de receptie van de middeleeuwse bouwkunst in België. Het 

oproepen van een ‘mysterieus, religieus, christelijk effect’ door toepassing 

van gotisch ornament, maakte, onder invloed van de internationale 

neogotische beweging, plaats voor een archeologische neogotiek, een 

historisch en architectuurtheoretisch onderbouwde reconstructie van de 

middeleeuwse bouwkunst als model voor een nationale architectuur.27 In 

1841 verscheen A.G.B. Schayes’ Mémoire sur l’architecture ogivale en 

Belgique, al in 1839 als prijsvraagverhandeling bekroond door de Académie 

Royale, waarin de middeleeuwse bouwkunst in België voor het eerst vanuit de 

‘archeologie’, dat wil zeggen het historisch onderzoek, werd benaderd. Naar 

het voorbeeld van de Fransman De Caumont introduceerde Schayes een 

periodisering in vroeg, hoog en laat (à lancette; rayonnant; flamboyant) en 

citeerde met instemming de stelling van Sulpiz Boisserée dat België met 

Noord-Frankrijk moest worden beschouwd als de bakermat van de gotiek.  

Niet toevallig haalde hij het nationale aspect van de gotiek naar voren. 

Dezelfde Schayes gaf in de Annales Archéologiques van 1845 een overzicht 

van de ‘mouvement archéologique’ in België. Dit was niet zomaar een 

overzicht van de stand van zaken, maar bedoeld om te laten zien – 

waarschijnlijk evenzeer aan de Belgen zelf als aan de beweging – dat de jonge 

natie bezield werkte aan de bestudering, de conservering en de regeneratie 

van de eigen traditie in de bouwkunst, dat ‘(...) ce jeune royaume qui vient 



   

enfin, après tant de vicissitudes et de malheur, de conquérir son 

indépendance, a pris une large part à la noble réaction qui s’est opérée, dans 

la plus grande partie de l’Europe civilisé, en faveur des arts du moyen âge. 

(...) la Belgique à vengé enfin la civilisation chrétienne de l’inique et absurde 

dédain qui, pendant près de trois siècles a pesé sur les sublimes créations du 

génie de nos ancêtres, sur les admirables édifices religieux, militaires, civils et 

privés, égaux sinon supérieurs aux monuments les plus splendides des Grecs 

et des Romains.’ Schayes legde dus een verband tussen de vrijheidsstrijd van 

het Belgische volk en zijn ‘noble réaction’ ten aanzien van de middeleeuwse 

architectuur.28 De voltooiing van de Keulse Dom als monument voor de 

Duitse eenheid was hierbij de bron van inspiratie. Overigens vatte Schayes de 

‘mouvement archéologique’ breed op: hij besloot zijn artikel met de 

opmerking ontwikkelingen ‘sur les travaux de construction et de restauration 

en styles roman, ogival ou de la renaissance’ opnieuw te zullen melden.  

De artikelen van Schayes gaven een ‘patriottische’ impuls, maar het was de 

jong overleden architect en katholieke bekeerling August Welby Northmore 

Pugin (1812–1853) die vanuit Engeland de neogotiek een theoretische 

ruggengraat gaf en de potentie van een nieuwe universele canon. Al rond het 

midden van de jaren veertig waren er contacten tussen België en Engeland. 

Enerzijds via ambachtslui uit Luik, Gent en Brugge, die vanwege hun 

vakmanschap door Pugin werden aangetrokken voor het uitvoeren van de 

decoraties aan de Houses of Parliament in London; anderzijds door Engelse 

architecten die, op zoek naar een seculiere versie van Pugins vooral kerkelijke 

neogotiek, in Brugge neerstreken om de Vlaamse burgerlijke bouwkunst uit 

de late Middeleeuwen en de vroege Renaissance te bestuderen. Ook Pugins 

woon- en werkgemeenschap ‘The Grange’ (De Loods) in Ramsgate, vanwaar 

hij regelmatig aan het roer van zijn zeilschip overstak naar de Belgische kust, 

kan een bron van inspiratie zijn geweest.29 

De doorbraak van Pugins ‘true principles’ in België kwam in 1850 met de 

eerste Franstalige bewerking van zijn theoretische geschriften. Maar al in de 

late jaren dertig en vroege jaren veertig verschenen bij de Luikse uitgever 

Noblet, meest in samenwerking met de uitgevers Baudry en/of Varin in 

Parijs, Belgische edities van zijn plaatwerken.30 



   

Cuypers maakte dus tijdens zijn studie de incubatie van de neogotische 

beweging in België mee en werd, door de onderwijshervormingen aan de 

Antwerpse Academie, bij zijn afstuderen ook in de praktijk geconfronteerd 

met het ontwerpen naar middeleeuws voorbeeld. Bij het concours – Cuypers 

behoorde tot de eerste lichting studenten die de studie hiermee afsloot – 

kreeg hij drie opdrachten voorgelegd in drie verschillende stijlen: een 

reconstructie van ‘de klassieken tempel van Vesta’ (‘restauration des 

monuments’ was in 1848 door Berckmans nieuw ingevoerd als opgave), een 

‘vauxhall gebouw’ in renaissancestijl en een kerkontwerp ‘in gotiek’.31 Ter 

voorbereiding op dit laatste onderdeel zal Berckmans zijn studenten – voor 

zover hij dit niet al in zijn colleges had gedaan – de teksten van Schayes, het 

model voor diens Mémoire: de Cours d’antiquités monumentales (met atlas) 

van Arcisse de Caumont en de plaatwerken van vader en vooral zoon Pugin 

hebben aangereikt. Deze waren voorhanden in de bibliotheek van de 

Academie. De platen van Pugin waren het meest bruikbaar voor een jong 

architect die gotisch moest ontwerpen. De afbeeldingen bij Caumont en 

Schayes illustreren adequaat de ontwikkelingsgang van de gotiek in Frankrijk 

en België. Maar Pugin presenteerde sprekende perspectieven en opstanden, 

inzichtelijke werktekeningen van geveldetails, direct bruikbare 

constructietekeningen en vooral aansprekende voorbeelden van gotisch 

ornament. 

Aan de hand van zijn plaatwerken kon Cuypers zich een beeld vormen van 

het kerkgebouw tot in detail: de Modèles de Ferronnerie, Serrurerie et 

Bronzerie en de Modèles d’Orfèvrerie, Argenterie etc. leverden voorbeelden 

van hang- en sluitwerk, hekwerk, lampen, decoraties in smeedijzer en 

vaatwerk in metaal; in de Meubles dans le style gothique vond hij de nodige 

meubelstukken, terwijl hij in de Gothic ornaments selected from various 

Ancient Buildings, both in England and France etc. (van Augustus C. Pugin, 

de vader van A.W.) voorbeelden vond voor constructieve details, deur- en 

vensterharnassen, traceringen en bouwsculptuur. Pugins Glossary of 

Ecclesiastical Ornament and Costume leerde hem bovendien het 

middeleeuwse kerkgebouw, dat in al zijn onderdelen, van de dispositie tot 

aan de liturgische kledij van de priester, wordt behandeld, als een historisch 



   

(stilistisch) en ook liturgisch en symbolisch samenhangend geheel, als een 

organische eenheid van functie, constructie, vorm en decoratie te zien.32 

Cuypers’ ontwerpen voor het concours zijn niet bewaard gebleven, maar de 

lessen van Berckmans, Durlet en Stoop, mogelijk enige praktijkervaring bij de 

latere stadsarchitect van Antwerpen Pieter Dens, bij wie het idee van een op 

de gotiek gebaseerde nationale kunst al vroeg leefde,33 en de bovengenoemde 

plaatwerken waren voldoende om hem ook voor zijn gotisch kerkontwerp de 

eerste prijs te bezorgen. Hij sloot zijn studie af met de Prix d’Excellence. Veel 

effect voor de start van zijn carrière als architect had dit overigens niet. Als 

buitenlander kon hij niet meedingen naar de Prix de Rome en zijn tekeningen 

werden zelfs niet tentoongesteld in de museumzalen van de Academie. Ook 

een poging in Nederland de aandacht op zich te vestigen mislukte: een 

verzoek zijn bekroonde afstudeerwerk ten toon te mogen stellen bij de 

Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst in Amsterdam werd afgewezen. 

Wel werd hij bij thuiskomst in Roermond met de de fanfare voorop 

binnengehaald.34 



   

A.W.N. Pugin en de ‘ware beginselen’ van de gotische architectuur 

 

Vanuit zijn stijlpluralisme onderwees Berckmans de (neo)gotiek naast het 

classicisme, als een stijl, een ‘modus’35, vooral geschikt voor gebouwen met 

een kerkelijk karakter. Cuypers maakte echter tijdens zijn studie mee hoe de 

neogotiek de aanleiding werd voor een ideologisch bepaalde stijlstrijd. Voor 

Pugin en de eerste generatie neogotische hervormers – waaronder een 

groeiende groep Belgische Puginvolgelingen – was de gotiek niet zo maar een 

stijl, maar een nieuwe canon die, in oppositie met het ‘officiële’ classicisme, 

als basis kon dienen voor een nieuwe gemeenschapskunst. Voor hen 

representeerden de beginselen van de middeleeuwse bouwkunst niet alleen 

architectonische maar ook morele waarden. Een keuze voor de gotiek was in 

hun opvatting een onvoorwaardelijke, principiële keuze. De verscheidenheid 

aan historische voorbeelden, waaruit sinds het begin van de 

architectuurgeschiedschrijving kon worden geput, zagen zij niet langer als 

een rijkdom, maar als een zware last, een hindernis op weg naar een eigen 

bouwkunst: ‘I believe we know too much (...) I almost sigh for old simplicity’, 

verzuchtte Pugin in 1852, kort voor zijn dood.36 

 

Cuypers koos naar eigen zeggen in zijn studietijd voor de nieuwe richting: 

‘vanaf het begin mijner studiën’, zo schreef hij in 1854, ‘heb ik mijne richting 

in den echt katholieke kunstzin betracht’.37 In het ‘echt katholieke’ weerklinkt 

Pugins ijver voor herstel van de band tussen kerk en kunst en het zal vooral 

dát aspect van zijn architectuurtheorie zijn geweest waar Cuypers in zijn 

Antwerpse jaren kennis mee maakte. De enige kritische tekst van Pugin in de 

bibliotheek van de Academie was – voor zover na te gaan – de korte inleiding 

bij het Glossary of Ecclesiastical Ornament getiteld: ‘Of symbolism in Art’. 

Hierin ageerde Pugin tegen het willekeurig toepassen van middeleeuws 

ornament: ‘ornament (...) signifies the embellishment of that which is in itself 

useful, in an appropriate manner’, zo stelde hij. Al het andere was slechts 

‘enrichment (...) dictated by individual fancy and caprice (...). The symbolical 

association of each ornament must be understood and considered’, zo ging hij 

voort, ‘otherwise things beautiful in themselves will be rendered absurd by 



   

their application.’ En ornament bereikte zijn hoogste staat, was het meest 

‘appropriate and meaningful’, in verbinding met religie: in de Middeleeuwen 

‘art was ennobled by its connection with the mysteries of religion: and 

religion herself received aid and illustration through the services of christian 

art’, aldus Pugin.38 

Cuypers las gebrekkig Engels, maar deze korte tekst kan een eerste 

kennismaking met een van morele waarden doortrokken 

architectuuropvatting zijn geweest.39 Van Berckmans’ lessen – volgens het 

onderwijsprogramma gaf hij colleges over ‘les théories (meervoud!), la 

philosophie et l’histoire des arts’ – zal hij in architectuurtheoretische zin wat 

de neogotiek betreft niet veel wijzer zijn geworden. Berckmans moet op de 

hoogte zijn geweest van buitenlandse ontwikkelingen en hij kende 

voorbeelden van de neogotiek. De kerk in Borgerhout gaat terug op 

Ohlmüllers Mariahilfkirche in München-Au (1831–1839), een van de vroegste 

voorbeelden van een uit opvoedkundige en kerkpolitieke overwegingen 

ingezette sacrale neogotiek in het Beieren van Ludwig I.40 Maar zijn 

ontwerpen getuigen niet van een zelfstandige verwerking van Pugins 

ontwerpprincipes. Tien jaar na de oplevering ging een verslaggever van de 

Ecclesiologist nog eens kijken in Borgerhout, daartoe aangezet door een 

positieve opmerking over de kerk in The Builder. Het oordeel was 

vernietigend. Hij verwerpt de ‘showfrontiness’, de overdaad aan vormen aan 

het westfront, en kritiseert de elementen van de kerk die niet voldoen aan de 

ware beginselen: het gebrekkig verband tussen opstand en doorsnede, de 

Vlaams-flamboyante stijlvormen, de gipsen gewelven, het beschilderen van 

het schone werk in het interieur en de slecht ontworpen altaren. Hoewel een 

‘most commendable protest against the pseudo-classical tradition’ 

concludeerde hij dat het gebouw al met al helaas ‘a dull tame mass of 

mediocrity’ was en ver achter stond bij hetgeen de Engelsen in dezelfde tijd 

aan kerken hadden geproduceerd – zowel voor de anglicanen als voor de 

katholieken.41 

 

Na zijn afstuderen nam Cuypers afstand van het stijlpluralisme van zijn 

leraren. Hij bleef weliswaar nog enige tijd in Antwerpen en maakte mogelijk 



   

korte tijd gebruik van de ateliers, maar zou een aanbod van Berckmans om 

gezamenlijk een handboek te schrijven hebben afgeslagen.42 Richtinggevend 

voor zijn vroege werk werd de combinatie van rationalisme en symboliek in 

de geschriften van Pugin, waarmee hij een jaar later via een Franse vertaling 

nader vertrouwd raakte. Pugins theorie vormde als het ware de voltooiing van 

Cuypers’ kennismaking met de gotiek in zijn leerjaren. In 1901 besloot hij zijn 

studieherinneringen met de opmerking: ‘In Frankrijk, Duitschland en 

Oostenrijk was de opleiding in zogenaamde klassieke richting, terwijl in 

Engeland reeds de meer rationeele bouwkunst der middeneeuwen door 

menigen bouwkundige met ernst werd bestudeerd en in uitvoering gebracht. 

L’architecture comparée van Pugin en anderen hadden daartoe veel 

bijgedragen.’43 Met deze wat schimmige verwijzing doelde Cuypers naar alle 

waarschijnlijkheid op de eerste (en voor zover bekend enige) Franstalige 

uitgave van teksten van Pugin, in 1850 voor het vasteland bewerkt en 

uitgebreid door de Engelse jurist en architect Thomas Harper King: Les Vrais 

principes de l’architecture ogivale ou chrétienne, avec des remarques sur leur 

renaissance au temps actuel.44 King verbleef van 1849 tot 1858 in Brugge als 

lid van een Engelse kolonie die onder het mecenaat van bisschop Malou het 

bruggenhoofd vormde voor de Puginiaanse neogotiek in België.45  

Er zijn geen geschriften van Cuypers uit zijn vroege jaren die wijzen op een 

verwerking van Pugins theorie, maar zijn schetsboeken laten zien dat hij de 

Vrais principes in deze jaren bestudeerde, zich de beginselen eigen maakte en 

deze ging toepassen in zijn ontwerpen. Twee tussen 1849 en 1853 te dateren 

schetsboeken bevatten door Pugin geïnspireerde meubelontwerpen en 

schetsen voor grafmonumenten naar de afbeeldingen in King.46 

Hoewel King met de titel verwijst naar Pugins True Principles of Pointed or 

Christian Architecture (1841), vormt het werk in feite een compilatie van 

hoofdstukken uit Pugins belangrijkste polemische geschriften: naast de True 

Principles zijn delen opgenomen uit Contrasts: or, A Parallel between the 

Noble Edifices of the Middle Ages and Corresponding Buildings of the 

Present Day (1836/41), An Apology for the Revival of Christian Architecture 

(1843), en The Present State of Ecclesiastical Architecture (1843).47 Pugin 

had zich vanaf het begin van de jaren dertig in vaak felle polemieken tegen 



   

classicisme en stijlpluralisme gekeerd. Hij beschouwde deze Babylonische 

stijlverwarring, deze maskerade, dit ‘carnaval van de architectuur’, zoals hij 

het omschreef, als symptomatisch voor het culturele verval en de 

maatschappelijke en ideologische desintegratie van zijn tijd. De architectuur, 

ooit de hoogste van de kunsten, had, zo schreef hij in zijn Apology, haar 

binding met land en volk, met bodem, klimaat, zeden en gewoonten en religie 

verloren: ‘Styles are now adopted in stead of generated, and ornament and 

design adapted to in stead of originated by the edifices themselves.’ Dat gold 

ook voor de toepassing van de ‘venerable form and sacred detail of our 

national and catholic architecture’: ‘it is considered suitable for some 

purposes, MELANCHOLY, and therefore fit for religious buildings!!!’48 Een 

stijlpluralisme uitgaande van het ‘karakter’ van een gebouw, zoals door 

Berckmans onderwezen, was dus uit den boze. Uit een combinatie van Frans 

rationalisme, een door de romantiek geïnspireerd ideaalbeeld van de 

middeleeuwse gildenmaatschappij en een even geïdealiseerd beeld van de 

verhouding tussen kerkgebouw, liturgie en kunst vóór de reformatie, 

construeerde hij een architectuurtheorie die de basis moest vormen voor een 

nieuwe, universele stijl. 

In zijn compilatie heeft King drie steeds terugkerende en aan elkaar 

gerelateerde thema’s uit Pugins geschriften gelicht en deze opnieuw 

geordend. Achtereenvolgens komen aan de orde: Pugins pleidooi voor het 

herstel van de middeleeuwse stijlvormen in architectuur en toegepaste kunst 

en de noodzaak daarbij aan te sluiten bij de eigen, lokale en nationale 

tradities (‘revive, not invent’); de formulering in abstracto van de 

ontwerpprincipes van de middeleeuwse architectuur als basis voor het herstel 

van de architectonische cultuur in de eigen tijd; en zijn pleidooi voor 

liturgische hervormingen in de katholieke kerk en het herstel van de 

samenhang tussen kunst en liturgie. Bij dit laatste zette Pugin zich als 

katholieke bekeerling af tegen de anglicanen, wat de geschiedenis soms wat 

ingewikkeld maakt, omdat ook zij zich op de middeleeuwse bouwkunst 

stortten en Pugin daarbij als voorbeeld gebruikten. 

Het doel van Pugin was de middeleeuwse architectuur weer haar plaats te 

geven als ‘the only correct expression of the faith, wants and climate of our 



   

country’.49 En dat doel kon bereikt worden door de beginselen die hij in de 

gotiek verwezenlijkt zag opnieuw toe te passen. De twee ‘great rules of 

design’, voor het eerst geformuleerd in de True Principles of Pointed or 

Christian Architecture van 1841, waren naar zijn interpretatie: 

‘1st. that there should be no features about a building which are not necessary 

for convenience, construction or propriety; 

2nd. that all ornament should consist of enrichment of the essential 

construction of the building.’ 

‘In pure architecture’, voegt hij daaraan toe, ‘the smallest detail should have a 

meaning or serve a purpose’ en: ‘construction (...) should vary with the 

material employed and the designs should be adapted to the material in 

which they are executed.’50 

In zijn tweede voordracht – de True Principles werden als hoorcolleges 

gepresenteerd in het rooms-katholieke seminarie St. Mary’s College te 

Oscott51 – gaf hij bovendien grondregels voor de architectonische compositie 

en stelregels over schaal en proportie, ontleend aan de middeleeuwse 

bouwkunst. Hij verzette zich hierin tegen de klassieke, in zijn ogen 

dwangmatige toepassing van regelmaat en symmetrie in vorm en compositie. 

De opstanden van een gebouw moeten logisch voortkomen uit de 

plattegrond. De onregelmatigheden die dit oplevert, moeten niet verhuld 

worden in een symmetrische compositie, maar omgezet in ‘picturesque 

beauties’. Juist in het vermogen de eigenaardigheden van programma en 

locatie sprekend met elkaar te verbinden lag, naar zijn opvatting, het 

compositorisch talent van de ware architect: ‘the picturesque effect of the 

ancient buildings results from the ingenious methods by which the old 

builders overcame local and constructive difficulties’.52 En hij poneerde de 

menselijke figuur als de ‘general standard for scale’. Bij de vergroting van een 

gebouw, zo stelde hij, mogen de delen niet proportioneel groter worden, maar 

moeten deze zich vermenigvuldigen: ‘In pointed architecture the different 

details of the edifice are multiplied with the increased scale of the building, in 

classic architecture they are only magnified.’53 Een klassieke zuil wordt groter 

in diameter met de toenemende belasting en krijgt een evenredig grotere 

voet, zo meende Pugin; een middeleeuwse zuil daarentegen multipliceert tot 



   

een bundelpijler, met een uit meerdere kleine delen opgebouwde voet. Juist 

in dit ‘magnifying principle’ lag een van zijn belangrijkste punten van kritiek 

op de klassieke canon. Dit heeft als gevolg het verlies van het gevoel voor 

maat bij de beschouwer. ‘You do not perceive the scale’, aldus Pugin. De Sint-

Pieter in Rome, die bij binnenkomst kleiner lijkt dan hij is, gold hierbij als het 

afschrikwekkend voorbeeld.54 Het was juist de taak van de architectuur 

ruimte te scheppen en deze zo nodig te suggereren: ‘one of the great arts of 

architecture is to render a building more vast and lofty in appearance than it 

is in reality’. Ook de sculptuur werd hierbij ingezet. Zoals een op schaal 

getekende menselijke figuur op de bouwtekening een idee geeft van de maat 

van het gebouw, zo geven volgens Pugin gebeeldhouwde figuren in het 

uitgevoerde gebouw de schaal aan. Deze mochten dan ook – als, naar zijn 

idee, in de Middeleeuwen – nooit groter zijn dan de gemiddelde mens; bij 

voorkeur moesten ze zelfs wat kleiner zijn, om zo maat en hoogte van de 

kerkgebouwen te accentueren en deze optisch te vergroten.55  

In zijn grondregels voor de architectonische compositie, nader geformuleerd 

in An Apology for the Revival of Christian Architecture uit 1843, stonden 

begrippen als ‘natural composition’ en ‘consistency in design’ centraal: 

interieur en exterieur moeten met elkaar in overeenstemming zijn en 

uitdrukking geven aan de bestemming van het gebouw. ‘True Architecture’ 

was dus ‘natural architecture’ en architectuur was ‘natural’ – er is ook wel 

sprake van ‘functional’ of ‘real’ – als er samenhang (‘consistency’) is tussen de 

bestemming van het gebouw, de plattegrond, de constructie, de vorm en de 

decoratie. 

In abstracto waren deze beginselen ontleend aan het achttiende-eeuwse 

Franse rationalisme en in de jaren veertig vrij wijd verbreid in Europa.56 Om 

bij Nederland te blijven: de Bouwkundige Bijdragen opende in 1842 het 

eerste nummer van dit tijdschrift met een uiteenzetting van dezelfde 

beginselen aan de hand van een ontwerp voor een landhuis in de trant van 

Schinkel.57 Doorredenerend leiden deze uitgangspunten tot de conclusie dat 

iedere architectuur ongeacht de stijl ‘waar’ kan zijn, mits deze voldoet aan de 

hier geformuleerde beginselen. In de Apology lijkt Pugin dat met zoveel 

woorden te zeggen wanneer hij stelt dat ‘we do not want to revive a facsimile 



   

of the works or style of any particular individual, or even period, but it is the 

devotion, majesty and repose of Christian art which we are contending: it is 

not a style but a principle’.58 

De verbinding van dergelijke theoretische grondslagen aan de nog veelal als 

beginselloos beschouwde middeleeuwse bouwkunst was voor zijn tijd rebels, 

al zijn hiervoor ook in Engeland eerdere bronnen aan te wijzen.59 Maar de 

‘catch’ zat in de ‘devotion, majesty and repose of Christian art’. Naast 

‘convenience, construction and propriety’ vormde de symboliek, de religieuze 

betekenis, een doorslaggevend element in Pugins doctrine. Er was voor hem 

een noodzakelijk verband tussen religieuze waarheid en waarheid in de 

architectuur. En alleen in de middeleeuwse bouwkunst waren ‘these great 

principles’ in de juiste, voor land, volk en religie geëigende combinatie 

toegepast. Zijn abstracte beginselen werden verbonden aan een niet alleen 

geografisch en historisch maar ook moreel bepaald ideaalmodel.60 Pugins 

houding ten aanzien van ‘modern inventions and mechanical improvements’ 

is in dit verband illustratief. Hij juichte het gebruik van een nieuw materiaal 

als ijzer weliswaar toe, maar kon zich de toepassing alleen voorstellen in de 

context van de gotische kerkbouw en wel ter versterking van traditionele 

boog en spantconstructies in steen en hout. Als hij in de Apology met 

voorbeelden illustreert hoe ook een modern probleem als de spoorwegbrug 

opgelost kan worden ‘on the ancient principles’, tekent hij haast Berlagiaans 

sobere bruggen, maar geheel opgetrokken uit traditionele materialen, met 

dragende stenen gewelven en houten spantconstructies. 

 

King haalde de beginselen, de ‘esprit rationnel’ in Pugins architectuurtheorie 

naar voren, inclusief de instructieve platen. Na een kort hoofdstuk ‘De la 

necessité de restaurer l’architecture chrétienne’ (Apology p. 1-22), 

spendeerde hij vijf hoofdstukken aan de ‘Exposition des principes de 

l’architecture ogivale ou chrétienne’ (True Principles, Lecture I), het 

construeren en decoreren in hout (True Principles, Lecture II), 

gebrandschilderd glas en de toepassing van kleur in het algemeen (ingevoegd 

door King, waarschijnlijk naar Lecture III van Pugin voor St. Mary’s College, 

Oscott) en een lang hoofdstuk over ‘convenance (Pugin’s ‘propriety’) dans la 



   

décoration’ (True Principles Lecture II), steeds ruim voorzien van 

afbeeldingen in de tekst en paginagrote platen. Vervolgens nam hij een lang 

hoofdstuk op over de liturgische dispositie, de meubilering en de decoratie 

van parochiekerken (Present State, p. 17-35). Naar het voorbeeld van Pugin 

werden de kathedralen ter zijde gelaten: ‘car quelque glorieuses, magnifiques 

et édifiantes qu’elles soient, il n’est pas vraisemblables que nous ayons jamais 

l’occasion de bâtir rien de semblable’, terwijl de middeleeuwse 

parochiekerken ‘répondent admirablement aux besoins, aux nécessités 

actuels de la religion’.61 King besloot met twee hoofdstukken uit de Contrasts, 

geschreven voordat Pugin zijn ‘true principles’ had geformuleerd, waarin het 

classicisme als ‘principe païen’ wordt verketterd en zijn desastreuze invloed 

op architectuur en stadsbeeld worden beschreven. 

Maar uit de ‘Préface’ en de ‘Conclusion’ blijkt dat King een specifiek doel voor 

ogen had met de introductie van Pugins architectuurtheorie in België juist op 

dit moment. In zijn lange ‘Préface des éditeurs’ vertelt hij hoe een tocht langs 

de middeleeuwse Belgische steden – hij spreekt van een ‘pélerinage de 

regrets’ – hem de noodzaak van een Pugin-vertaling deed gevoelen. In de 

Middeleeuwen was het dagelijks leven nauw verweven met de stichtende rites 

van de kerk en waren de steden doortrokken van een ‘beauté édifiante’: 

‘chaque ville était comme une image de la nouvelle Jérusalem’. Maar met het 

‘paganisme’, met zijn corrumperende werking op kunst, wetenschappen en 

opvoeding, bron van anarchie, insubordinatie en socialisme, had het verval 

van de maatschappelijke harmonie, de rituele en esthetische orde van de 

middeleeuwse stadsgemeenschappen ingezet. In het keren van dit verval zag 

King een taak voor de kunst: ‘la restauration du principe chrétien dans la 

domaine de l’art aiderait matériellement à changer la face de la société et à 

ramener le coeur d’hommes errant au hasard vers l’unique habitation de la 

vraie beauté, l’Église de Dieu’. Kunst was geen doel, maar een middel. Nog 

onvoorwaardelijker dan Pugin zag King de waarde van de kunst in haar 

maatschappelijke betekenis: ‘du moment que l’art cessa d’être véhicule du 

progrès social, sa vitalité cessa également’ citeert hij met instemming de 

Franse cultuurcriticus A.F. Rio.62 

King legde in zijn ‘Préface’ de nadruk op de religieuze component in het 



   

denken van Pugin; in de ‘Conclusion’ komt een (door de anglicanen 

geïnspireerd) ecclesiologisch dogmatisme naar voren. Deze opvattingen 

stonden in Engeland in het begin van de jaren vijftig ter discussie bij een 

jongere generatie, aangeduid als de High Victorian Movement. Maar ze sloten 

goed aan bij de conservatieve, ultramontane beweging onder de Belgische 

katholieken, ontstaan als reactie op de overwinning van de liberalen in de 

landelijke verkiezingen van 1848. Deze overwinning betekende het einde van 

het unionisme, dat wil zeggen het politieke verbond tussen katholieken en 

liberalen, dat de grondslag had gelegd voor de nieuwe Belgische natie, en 

dwong de katholieken als groep en de katholieke kerk als instituut in het 

defensief. Met zijn bewerking van Pugins teksten maakte King de 

architectuur, in het bijzonder de katholieke kerkbouw, tot instrument van 

deze ultramontane beweging. Hij zette Pugins christelijke 

gemeenschapskunst in tegen het classicisme en het ‘paganisme’ – 

synoniemen voor liberalisme – binnen de kerk en daarbuiten.63 Niet toevallig 

besloot hij zijn bewerking met twee hoofdstukken uit de polemische 

Contrasts, een vroege tekst van Pugin, waarin de eigen tijd als een chaotische 

en ‘kritische’ periode scherp wordt afgezet tegen de Middeleeuwen, als een 

periode waarin zowel maatschappelijk als cultureel sprake was van 

organische samenhang, van ‘organic wholeness’.64 Terwijl Pugins theorie was 

gericht op artistieke vernieuwing, in combinatie met maatschappelijke 

hervorming, werd deze bij King een middel tot handhaving en versterking 

van de status quo. King ging dan ook bewust voorbij aan de groep jongere 

‘Ecclesiologists’ die, weliswaar voortgaand op Pugins beginselen, streefden 

naar het ontwikkelen van een daadwerkelijk ‘eigen’ stijl. Niet de ecclesiologie, 

de wetenschap van de kerkbouw en -decoratie, en het kopiëren van een als 

ideaal voorbeeld aangewezen periode in de middeleeuwse bouwkunst 

stonden bij hen voorop, maar het ontwikkelen van een nieuwe (vooralsnog 

vooral kerkelijke) architectuur.65 Deze discussie tussen ‘copyism’ en 

‘development’ in de Ecclesiological society – waarover later meer – vond 

plaats tussen Pugins uitgave van de True Principles aan het begin van de 

jaren veertig en Kings bewerking in 1850. 

In zijn ‘Préface’ waarschuwde King weliswaar dat de Vrais principes niet als 



   

voorbeeldenboek moesten worden gebruikt voor architectonische ontwerpen 

en decoratiemotieven en benadrukte hij dat men er de beginselen uit moest 

leren en deze ‘déveloper pour soi même’. Met deze opmerking lijkt hij aan te 

sluiten bij het standpunt van de voorstanders van ‘development’. Maar in 

feite zocht hij aansluiting bij conservatieve ecclesiologen als J. Mason Neale, 

die, dogmatischer dan Pugin, vasthielden aan lokale, hoogmiddeleeuwse 

voorbeelden (‘early decorated’) als ideaalmodel. Zoals hij zelf aangeeft, heeft 

hij de teksten van Pugin bewerkt en aangevuld ‘pour les mettre (...) en 

rapports avec les besoins de ce pays’ (dat is: België). Door de Engelse 

voorbeelden van moderne fratsen (‘modern foils’) in de Contrasts – Pugins 

prenten waren geïnspireerd op karikaturen en hij plaatste steeds voorbeelden 

van ‘goede’ middeleeuwse kunst tegenover de ‘present decay of taste’ – te 

vervangen door gelijksoortige verschrikkingen (‘similar abominations’) in 

Belgische steden, legde hij een verbinding met de middeleeuwse cultuur van 

België en het verval van die cultuur in de eigen tijd. Aan de afbeeldingen van 

Pugins werken voegde King een afbeelding toe van een Vlaams gotische 

dorpskerk in ‘style secondaire’ als te volgen voorbeeld voor de Belgen. 

Butterfields ontwerp voor All Saints, Margaret Street, London, uit 1850, veel 

gepubliceerd als het schoolvoorbeeld van de nieuwe richting, wordt niet 

genoemd. Daarentegen schoof hij aan het slot van zijn ‘Préface’ de weinig 

vooruitstrevende maar nadrukkelijk katholieke Charles Hansom naar voren 

als de representant van de juiste richting in de kerkbouw. De anglicaanse 

Ecclesiologists voelden zich op het Europese vasteland het meest verwant aan 

de katholieken. Deze konden lid worden van de Society, zoals ook Cuypers 

dat zou worden. Maar Pugin hamerde op het onderscheid katholiek-

anglicaans en Hansom was in de jaren vijftig een van de weinigen die, ook na 

de dood van Pugin, bleven vasthouden aan het katholieke van de gotiek, 

ondanks dat de anglicanen zich er sterker mee identificeerden. Ook trachtte 

hij deze stijl hoog te houden bij de katholieke clerus in Engeland, die vanwege 

een heroriëntatie op Rome in de loop van de jaren vijftig een voorkeur 

ontwikkelde voor de renaissance.66 

Architectonische vernieuwing was voor King geen doel op zich. De 

esthetische theorie stond voor hem in dienst van de kerk en hij stuurde aan 



   

op een door de clerus gecontroleerde architectuur, waarbij alleen katholieke 

architecten katholieke kerken mochten bouwen.67 In de strikt aan lokale 

historische voorbeelden gebonden architectuur van baron Jean-Baptiste 

Béthune vond dit Belgische ultramontanisme in het begin van de jaren vijftig 

zijn ideale uitdrukking. Met de oprichting van de eerste ‘christelijke 

akademie’, de Gentse Sint-Lucasschool, in 1863, werd deze richting met 

kerkelijke goedkeuring tot dogma verheven. De school ontstond vanuit het 

Sint-Vincentius à Paulogenootschap en werd geleid door de Broeders van de 

Christelijke Scholen.68 Zo leidde het door het romantische denken 

geïnspireerde idealisme in de kunst, het samengaan van kunst en religie, er 

bij de Belgische neogotici uiteindelijk toe dat de kunstenaar in dienst kwam 

van de clerus. Architectonische vernieuwing, de essentie van Pugins theorie, 

werd ingeruild voor een ultramontane canon. 

 

Het idealisme aan de Academie van Antwerpen en de combinatie van 

rationalisme en symbolisme bij Pugin inspireerden Cuypers in Nederland te 

ijveren voor herstel van de band tussen kunst en idee, tussen kunst, 

maatschappij en religie, als uitgangspunt voor herstel van de artistieke 

waarde en de culturele betekenis van de architectuur als moeder van de 

kunsten. Maar Cuypers’ opvattingen over architectuur en over de positie en 

de rol van de architect zouden zich, nog afgezien van het feit dat de 

Nederlandse context een andere was dan de Belgische, in een andere richting 

ontwikkelen dan die van de Belgische Puginianen, van King, Bethune en de 

Sint-Lucasscholen. Niet het herstel van de relatie tussen kunst en religie ten 

bate van de kerk, maar het herstel van de maatschappelijke betekenis van de 

architectuur werd zijn doel. Wel bleef het kerkgebouw hierbij een centraal 

thema.  



   

Roermond: stadsarchitect zonder perspectief en de oprichting van 

het ‘Atelier de Sculpture Religieuse’ 

 

Vrijgevestigde architecten moesten zich rond het midden van de negentiende 

eeuw een plaats bevechten tussen technisch beter geschoolde ingenieurs 

enerzijds en praktisch meer ervaren werkbazen en ambachtslui anderzijds. 

Sinds het begin van de eeuw klaagden de Nederlandse architecten over het 

gebrek aan erkenning en bescherming van hun beroepsgroep, de gebrekkige 

opleidingsmogelijkheden en, als gevolg daarvan, de achterblijvende 

ontwikkeling van de bouwkunst ten opzichte van de ons omringende landen. 

In 1841 klaagde een aantal architecten in een petitie aan de minister van 

Binnenlandse Zaken over het feit dat belangrijke publieke opdrachten aan 

ingenieurs van Waterstaat werden toegewezen en ‘handwerkslieden of 

werkbazen’ werden benoemd op officiële posten als stadsarchitect. Dit terwijl 

ingenieurs wel de ‘wetenschappelijke bekwaamheden’ bezaten en de 

werkbazen de ‘practische bekwaamheden’, maar geen van beide de 

esthetische scholing noodzakelijk om de bouwkunst de ‘kunstwaarde’ te 

geven die haar onderscheidde van de bouwkunde. Die scholing bezat in 

principe alleen de architect. 

Zij vroegen dan ook om de oprichting van een ‘staatsbouwschool’ naar het 

voorbeeld van Berlijn en München, met gecombineerd onderwijs in de 

theoretische, praktische en administratieve facetten van het bouwen en in 

kunsttheorie, kunstgeschiedenis, tekenen en ‘onderrigt in de kennis der 

verschillende bouwstijlen’, de instelling van een staatsexamen als voorwaarde 

voor beroepsuitoefening en onderwerping van alle ontwerpen voor stedelijke 

of rijksbouwwerken aan het oordeel van een commissie bestaande uit de 

hoogleraren van deze school en de leden van de Vierde Klasse van het 

Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten.69 

Vier jaar later publiceerde D.D. Büchler, voorzitter van de inmiddels 

opgerichte Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, zijn 

spraakmakende prijsvraagverhandeling over de ‘weinige vorderingen der 

bouwkunst in ons vaderland’ en ‘de middelen om haar hooger op te voeren’, 

met daarin eenzelfde pleidooi voor een door de staat gesanctioneerde, 



   

normstellende opleiding en het handhaven van die normen door architecten 

in overheidsdienst. Hij zag de oorzaak voor de achterstand vooral in het 

gebrek aan goede smaak bij burgers en openbaar bestuur.70  

De nieuwe door de staat bekostigde opleiding was er sinds 1842, in de vorm 

van de civieltechnische opleiding aan de Polytechnische School te Delft, zij 

het, als gezegd, met een magere bouwkunstige component. De overheid 

wenste echter niet mee te werken aan de introductie van een beschermde 

academische norm voor openbare gebouwen. Waterstaat kreeg in het tweede 

kwart van de negentiende eeuw weliswaar een grotere rol bij het 

overheidsbouwen in den lande, maar vooral als toezichthoudende instantie. 

De dienst toetste plannen op doelmatigheid, degelijkheid en vooral 

spaarzaamheid.71 Ook werd de titel ‘architect’ niet beschermd – wie de 

opleiding bouwkunde in Delft doorliep verkreeg, net als alle andere 

afgestudeerden aan de Polytechnische School, de titel ‘ingenieur’.  

Niettemin profiteerde Cuypers van de uit Duitsland en Frankrijk 

overgewaaide tendens naar overheidsbemoeienis met de bouwkunst. Met het 

verlenen van een beurs had de gemeenteraad van Roermond hem in staat 

gesteld te studeren. Toen hij ‘tot eer van zijn vaderstad’ met de Prix 

d’Excellence officiële erkenning had verworven als academisch gevormd 

‘architect’, kende deze hem nog een subsidie toe ‘om te kunnen dingen naar 

eene vaste betrekking om zijne loopbaan verzekerd te zien’. Zijn financiële 

toestand was blijkbaar penibel: sollicitaties naar overheidsbetrekkingen 

elders – onder andere als stadsarchitect van Maastricht – waren mislukt.72 

Maar zijn geboortestad vergat hem niet en per 1 januari 1851 werd ‘uit 

aanmerking der veelvuldige gebouwen, het eigendom dezer stad en de 

noodzakelijkheid daartoe beamende de verdienstelijke P. Cuypers, architect’, 

tot stadsarchitect benoemd.73 Hij kreeg een jaarwedde van 75 gulden, na 

opmerkingen in de gemeenteraad dat dit ‘te laag was om van denzelven veel 

werkzaamheden te kunnen verwachten’ aangevuld met een ‘tegemoetkoming’ 

in het geval van ‘grote of buitengewone werken’ en in 1853 verhoogd tot een 

traktement van 600 gulden. Een volwaardig inkomen was ook dit niet: een 

Roermondse onderwijzer verdiende in die tijd 1000 gulden per jaar. Maar 

gezien zijn financiële situatie en zijn verplichtingen jegens de gemeente kon 



   

Cuypers de benoeming niet weigeren en hij had geen andere keus dan zich in 

zijn geboorteplaats te vestigen als architect. In zijn eigen woorden: ‘(...) de 

betrekking van stadsarchitect mij aangeboden zijnde, zoo was ik door deze 

betrekking te aanvaarden genoodzaakt de verdere voltooying van mijn echt 

Kath[olieke] Bouwplan op Limburgs grond ten uitvoer te leggen.’74 

Een taakomschrijving was er niet voor de stadsarchitect, maar in de vier jaar 

dat Cuypers deze post bekleedde, kreeg hij te maken met onderhoud en 

restauratie van gebouwen, waaronder de zogenaamde ridderzaal en de toren 

van het stadhuis, en werd hij geconfronteerd met een aantal elementaire 

problemen van de stedenbouw, zoals bouwtoezicht, watervoorziening, 

rooilijnverbetering, groenvoorziening, bestrating en wegenaanleg.  

Substantiële bouwopdrachten hield hij er niet aan over. In de raadsnotulen is 

sprake van ontwerpen voor een slachthuis en ‘het huis van (...) wezen aan de 

Maas’, maar tekeningen hiervoor zijn niet bewaard. Voor de Zusters van de 

Liefde ontwierp hij een bewaarschooltje, een zeer eenvoudige, Puginiaanse 

baksteenbouw, maar de raad weigerde het noodzakelijke subsidie toe te 

kennen.75 In geen van de gevallen kwam het tot uitvoering. Wel leerde hij het 

belang kennen van particuliere initiatieven en de rol van filantropische 

instellingen bij het verbeteren van de fysieke toestand en de 

leefomstandigheden in een weinig welvarende stad. Op gemeentegrond 

bouwde hij voor rekening van de pontbaas een nieuw veerhuis voor de 

overzet over de Maas naar Weert. Een tekening in het Cuypersarchief 

suggereert dat hij zich een vaste brug heeft voorgesteld. In het gehucht 

Heythuysen zette hij voor de Broeders van Liefde uit Amsterdam een forse 

graanschuur met paardenstal neer voor een door hen geëxploiteerde 

landbouwkolonie voor arbeiderskinderen uit de hoofdstad. Ook tekende hij 

een verbouwing voor een pand dat ging functioneren als opvang voor 

ongehuwde moeders met hun kinderen. De bouwmarkt stagneerde en van 

publieke opdrachten van betekenis was, zeker in een stad als Roermond, geen 

sprake. Het nieuwe veerhuis was het grootste gebouw dat hij tot stand 

bracht.76 

De raad vroeg zich dan ook spoedig af wat de stadsarchitect deed voor zijn 

traktement en hief de post eind 1854 op. De werken konden beter ‘volgens 



   

behoefte aan iemand speciaal worden opgedragen en de vacatiën worden 

betaald, vooral omdat de tegenwoordige architect van zijn bezigheden, door 

zijne positie bij het atelier is afgetrokken’.77 

 

Cuypers had snel begrepen dat van zijn openbare ambt weinig te verwachten 

viel en aangezien ook zijn particuliere praktijk langzaam van de grond kwam, 

koos hij een andere weg. Geïnspireerd door de neogotische beweging en 

speculerend op de voorzichtige ‘Wiedergeburt der christlichen Kunst’78 

stichtte hij in 1852 met beeldhouwer E.F. Georges en fabrikant van kerkelijk 

borduurwerk en ornament F. Stoltzenberg het ‘Atelier de Sculpture 

Religieuse Georges, Cuypers, Stoltzenberg’.79 Dit stond in zakelijk opzicht los 

van zijn architectuurpraktijk, maar vormde zowel praktisch als ideologisch de 

basis voor de verdere ontwikkeling daarvan. Het werd de ruggengraat van 

zijn ‘echt katholieke bouwplan’. 

Het moment had niet beter gekozen kunnen worden. Bij de omwenteling van 

1848 was de vrijheid van godsdienst bevestigd en dankzij de liberalen, die 

vasthielden aan de scheiding van Kerk en Staat, kon de katholieke kerk het 

missiegebied Nederland weer tot een Romeinse kerkprovincie verheffen. In 

1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie hersteld. Dit werd de ‘coming-out’ 

van de katholieken en leidde tot een explosieve groei in de herinrichting en 

nieuwbouw van katholieke kerken. 

Limburg liep, door de aparte status van de provincie, op deze ontwikkeling 

vooruit en vormde de ideale voedingsbodem voor het atelier. Het was ook een 

leraar aan het seminarie van Roermond, Th. Ariëns, die begreep dat het 

talent van Cuypers en het kapitaal van Stoltzenberg – die al rondliep met het 

idee van een atelier – de ideale combinatie zouden vormen om te voorzien in 

de nieuwe behoeften van de kerk en haar instellingen. Op zijn instigatie 

kwam de samenwerking tot stand.80 In de praktijk fungeerde Stoltzenberg als 

zakelijk leider en ‘men’ zei van de associatie met Cuypers: ‘1e. dat hij de 

kunstenaar is en Stoltzenberg de koopman, 2e. dat hij het werk verrigt en 

Stolz het geld trekt.’81  

De benaming van het atelier en de nadruk waarmee Cuypers cs. adverteerden 

met het patronaat van de bisschop van Roermond onderstrepen dat zij in 



   

deze ‘Wiedergeburt der christlichen Kunst’ voorlopig hun voornaamste markt 

zagen. Daarbij richtten ze zich op de Nederlandse markt en de omringende 

landen. Ook in het Organ adverteerden zij hun streven: ‘Durch das Studium 

der Werke der besten Künstler, das Festhalten an den wahren Principiën der 

christlichen Skulptur, das Herbeiziehen geschickter Arbeiter, die strenge 

Ueberwachung bei Ausführung erhaltener Aufträge und endlich möglichst 

billig gestellte Preise, (...) der allgemeinen Erwartung und namentlich jener 

des hohen Prälaten zu entsprechen.’82 Al snel toonden prelaten uit andere 

bisdommen belangstelling en de bisschop van Münster kwam zelfs 

persoonlijk poolshoogte nemen.  

Na twee jaar werkte er een veertigtal mensen in het Atelier, waaronder een 

twaalftal beeldhouwers, en was er een reeks serieuze opdrachten volbracht: 

een altaar in Rocheforter steen voor de kerk te Echt (tevens door Cuypers 

gerestaureerd); een jubee met orgelkast voor het klein seminarie te Rolduc 

(idem) en een altaar in eikenhout voor de kerk van de franciscanen te 

Weert.83 In 1856 waren er al levertijden van meerdere jaren84 en toen 

Didron, de hoofdredacteur van de Annales Archéologiques in 1858 het Atelier

kwam bekijken, waren er naar zijn zeggen 88 man aan het werk. Hij zag 

toekomst in dit nieuwe type onderneming: ‘Nous n’avons rien de pareil en

France, et cependant il me semble que M. Cuypers n’est encore à son

 

 

 

 – 

nales 

début.’85 

Deelname aan de wereldtentoonstelling te Parijs in 1855 met een 

gebeeldhouwde en gepolychromeerde houten preekstoel bezorgde Cuypers

de samenwerking met Georges was inmiddels beëindigd – internationale 

erkenning als representant van de beweging en haar beginselen. De An

Archéologiques publiceerde een recensie van de stoel en roemden d

‘gothique sage’, de ‘proportion remarquable’ en het goed begrepen 

‘symbolisme’ in het iconografisch programma.

e 

86 De Ecclesiologist, die de 

tentoongestelde objecten toetste aan een Puginiaanse ‘judicial sentenc

prees het werk van Cuypers en Stoltzenberg vanwege de ‘modest and 

judicious way in which gilding and coloration have been partially introduce

en ‘the masterly avoidance of any special stone construction in the details 

(...). The capacities and properties of the material have been most sedulousl

e’, 

d’ 

y 



   

ng in 

 Kortom, Cuypers werd 

oboek 

; een 

 

hier slechts aan 

ing van zijn 

architectuuropvatting en zijn ontwerpmethode. 

respected and the artists have escaped the common fault of reproduci

wood ideas that are only suitable for stone.’87

binnengehaald als een continentale ‘realist’.  

De productie van kerkelijke sculptuur voor de vrije markt verschafte Cuypers’ 

‘bouwloods’ in de eerste jaren zijn financiële basis. Een ongedateerd fot

met gipsmodellen voor heiligenbeelden, groepen, crucifixen, reliëfs en 

bouwsculptuur wijst er op dat er gaandeweg uit catalogus werd geleverd

prijslijst bewaard in het archief laat zien dat de uitvoering kon worden 

aangepast aan het budget van de parochie: beelden werden berekend naar 

bewerkelijkheid en waren in ieder gewenst materiaal, blank, met goudgrond

of eenvoudig gepolychromeerd leverbaar. De productie van het atelier valt 

echter buiten het onderwerp van deze studie.88 Het atelier is 

de orde voor zover van belang voor de ontwikkel



   

                                                          

 

 
 

1 Cuypers stond gedurende vier seizoenen als volgt ingeschreven:  
‘Winteroefeningen 1845–1846: Bouwkunde. No. 236: Cuypers, Petrus, 18 jr, 
Ruremond; Moriaanstraat; beroep: teekenaar; 1e jaar.’  
‘1846–1847 Winter: Bouwkunde. No. 81: Petrus Cuypers, 19 jr., Roermonde; 
Klapperbrug, 2e jaar, architecte.’  
‘Winterkoers 1847–1848. Bouwkunst. No. 107: Cuypers Petrus, Ruremond; 
Groenmarkt; 3e jaar; architecte.’  
‘Winterkoers 1848–1849. No. 148: Cuypers, Pierre, 21 jaar; Groenmarkt; 
architecte.’ 
Zie Académie Royale des Beaux-Arts à Anvers. Registre d’inscriptions Années 
1837 à 1850 (coll. Koninklijke Academie, Antwerpen). 
2 J.F. Buyck, ‘Ter Inleiding’, in: idem, Gustaaf Wappers en zijn school, 
Antwerpen 1976, p. 9-26. M. Kampmeyer, ‘Peinture Nationale. Die Belgische 
Historienmalerei van 1830 bis 1850’, in: M. Braam (red.), Arbeit und Alltag. 
Soziale Wirklichkeit in der belgischen Kunst 1830– 1914, Berlijn 1979, p. 178-
192. 
3 Académie Royale D’Anvers. Réorganisation. Arrêté royal du 18 octobre 
1841, Anvers 1846, in: Académie Royale d’Anvers, Arêtes et Rapports 1841–
1860, z.p. z.d. (coll. Koninklijke Academie, Antwerpen). 
4 F. J. van den Branden, Geschiedenis der Academie van Antwerpen, 
Antwerpen 1867, p. 86-90. Zie ook L. Verpoest, Architectuuronderwijs in 
België 1830–1890. Aspecten van de institutionele geschiedenis, Leuven 1984 
en J. Lampo, Een tempel bouwen voor de muzen. Een geschiedenis van de 
Antwerpse Academie (1663–1995), Antwerpen 1995. Vgl. L. Schiphorst, ‘Een 
toevloed van werk van wijd en zijd’. De beginjaren van het Atelier 
Cuypers/Stoltzenberg 1852–circa 1865, Nijmegen 2004, p. 72-76. 
5 Geciteerd naar Van den Branden, Academie, p. 88. 
6 H. Conscience, De Leeuw van Vlaanderen of de Slag der Gulden Spooren, 
Antwerpen 1838 (3 delen). 
7 Académie Royale d’Anvers. Cours de 1845–1846. Proclamation et 
distribution solennelle des prix, 12 mai 1846. Ook in de volgende jaren won 
Cuypers steevast prijzen: in 1847: 3e prijs, Bouwkunst, samenstelling van 
Denkgebouwen; 2e prijs, Bouwkunst, Samenstelling huisbouw; 
aanmoedigingsprijs, Bouwkunstig Doorzigt; 2e prijs, Bouwkennis, 
Timmerwerk, Schrijnwerk; 4e prijs, Standteekening. N.B.: voor het onderdeel 
‘Bouworden’ kreeg hij geen prijs. In 1848: 2e prijs, Architecture, Composition 
Monumentale; 1e prijs, Composition d’Habitations; 5e prijs, Charpente et 
Menuiserie. In 1849: Prix d’Excellence.  
8 Geciteerd naar Van den Branden, Academie, p. 94. 
9 Van den Branden, Academie, p. 95. Kampmeyer, ‘Peinture Nationale’, p. 
184. Met de benoeming van De Keyser tot directeur in 1855 werden de 
progressieve tendensen van een jonge generatie aan de Academie onder 
leiding van Leys ‘der in seinen an der altdeutschen und altflämischen Kunst 
orientierten historischen Genreszenen das tägliche und festliche Leben in 
flandrischen Städten des 16. und 17. Jahrhunderts darstellt’ definitief 
onderdrukt. Nader onderzoek naar de betekenis van de Antwerpse Academie 
voor de monumentale historiestukken en bijbelse taferelen van Cuypers is 



   

                                                                                                                                                                     
noodzakelijk; deze werken vallen echter buiten het kader van dit onderzoek. 
10 In 1846 werden er 58 Nederlandse studenten bouwkunst ingeschreven aan 
de Academie van Antwerpen. In het derde kwart van de negentiende eeuw 
toonaangevende architecten als Van Dam, Heynickx, Eberson, Leliman 
hadden in Berlijn of Parijs gestudeerd. Vgl. C.P. Krabbe, Ambacht, kunst, 
wetenschap. Bevordering van de bouwkunst in Nederland (1775–1880), 
Zwolle 1998, passim. 
11 (Ingezonden), ‘Barozzio Di Vignola. – Professor van Elven. – De Rooomsch 
[sic]-Katholijke Kerk, gezegd het Boompje, – allen te Amsterdam’, 
Nederlandsche Kunstspiegel 1 (1844/45), p. 185-188. Dit artikel was eerder 
geweigerd door de Bouwkundige Bijdragen.  
12 Hierover: T. Boersma, ‘Antiek en Modern’. De invloed van C.F. Schinkel op 
de architectuurtheorie in Nederland gedurende het tweede en derde kwart 
van de negentiende eeuw (doctoraalscriptie VU), Amsterdam 1987, in het 
bijzonder hoofdstuk I.2 en III.3. Over het Koninklijk Instituut zie: K. 
Jongbloed, De afdeling bouwkunde van de Vierde Klasse van het Koninklijk 
Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten te Amsterdam 
1808–1851 (doctoraalscriptie UvA), Amsterdam 1987. Over de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst zie: E. de Jong, C.P. Krabbe, T. Boersma 
(red.), ‘Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. Schetsen uit de 
geschiedenis van het genootschap’, De Sluitsteen 1993, nr. 3/4 
(themanummer), en Krabbe, Ambacht, kunst, wetenschap.  
13 Over de geschiedenis van het bouwkunstonderwijs in Delft zie: H.H.R. 
Roelofs Heyrmans (red.), Gedenkschrift van de Koninklijke Akademie en van 
de Polytechnische School 1842–1905 Samengesteld ter gelegenheid van de 
oprichting der Technische Hoogeschool, Delft 1906, vooral de bijdrage van J. 
F. Klinkhamer, ‘De afdeeling Bouwkunde’, p. 193-200, p. 197; W. Annema, 
De huisvesting van de Afdeling Bouwkunde aan de TH te Delft van 1843–
1971. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Technische Hogeschool te Delft, 
Delft 1973 (typoscript collectie NAi), p. 5. Zie ook Krabbe, Ambacht, kunst, 
wetenschap p. 23-28; 69-78; 94-99.  
14 Boersma, Antiek en Modern, passim. Zie ook Krabbe, Ambacht, kunst, 
wetenschap, p. 94-99 en H. Berens, W.N. Rose, 1801–1877. Stedenbouw, 
civiele techniek en architectuur, Rotterdam 2001, p. 15-19. 
15 De stadstekenschool was onderdeel van het Koninklijk Kollegie, waar 
Cuypers zijn gymnasiale opleiding kreeg. Cuypers volgde daar enige jaren 
met groot succes tekenlessen. Zie: G.C.P. Linssen, ‘De jonge jaren van 
bouwmeester Cuypers’, in: Economisch en Sociaal Historisch Jaarboek 1974, 
p. 248-268, p. 251-253. Over F.H. Linssen (1805–1891) zie: B.C.M. van 
Hellenberg Hubar, Arbeid en bezieling. De esthetica van P.J.H. Cuypers, J.A. 
Alberdingk Thijm en V.E.L. de Stuers en de voorgevel van het Rijksmuseum, 
Nijmegen 1997, p. 425-433 en Schiphorst, ’Een toevloed van werk’, p. 25-30. 
Linssen verbleef van 1833 tot 1842 te Parijs, waar hij onder andere een 
Heilige Familie schilderde voor een altaar in de Notre-Dame, toen in 
restauratie o.l.v. Viollet-le-Duc, die hij bij deze gelegenheid wellicht heeft 
ontmoet.  
16 Frans Cuypers stond van 1844 tot 1847 ingeschreven. In 1846 woonden de 
broers op hetzelfde adres. Zie: Registre d’inscriptions 1837 à 1850. Voor het 
jaar 1844/45 kreeg Frans een beurs à 150 gulden van de provincie Limburg, 



   

                                                                                                                                                                     
zijnde een kwart van het budget ‘tot aanmoediging en aankweeking van de 
schoone kunsten’ voor dat jaar’. Zie: ‘Overzicht van de staat der Kunsten en 
Wetenschappen in Nederland over 1844 en 1845’, Nederlandsche 
Kunstspiegel 1845, p. 353-362, p. 359. Vgl. G.C.P. Linssen, ‘De jonge jaren 
van bouwmeester Cuypers’, in: Economisch en Sociaal Historisch Jaarboek 
1974, p. 248-268, p. 253-254. 
17 Zie de bijdragen van J. Van Cleven, ‘Neogotiek en neogotismen. De 
neogotiek als component van de 19e-eeuwse stijl in België’ en J. De Maeyer, 
‘Kunst en Politiek. De Sint Lucasscholen tussen ultramontaanse orthodoxie 
en drang naar maatschappelijk-culturele vernieuwing’, in: J. De Maeyer 
(red.), De Sint-Lucasscholen en de neogotiek 1862–1914, Leuven 1988.  
18 K. Bötticher, Die Tektonik der Hellenen, Potsdam 1844–1852, 3 delen, mag 
hierbij worden beschouwd als een sleuteltekst.  
19 Het lesprogramma is als bijlage bij het ‘Arrèté Royal’ van 18 oktober 1841 
gevoegd. Cuypers over zijn opleiding in: ‘Feestrede gehouden door Dr. P.J.H. 
Cuypers bij de opening van de lustrumtentoonstelling van het Genootschap 
Architectura et Amicitia op zaterdag 15 april in het Stedelijk Museum te 
Amsterdam’, Architectura 1901, p. 161-163; 170-171; 178-179; 185-186; 195-
196; 202-203; 225-227; 233-235. Het is mogelijk dat bij de lessen ‘volgens 
Serrure’ ook de leer van de middeleeuwse constructies aan de orde kwam. 
Louis Serrure was in de jaren dertig betrokken bij de restauratie van de Onze-
Lieve-Vrouwetoren in Antwerpen en publiceerde een serie 
opmetingstekeningen: Notice historique sur la tour de l’église Notre-Dame, 
Anvers [1837–1840], aanwezig in de bibliotheek van de Academie. Zie ook: 
idem, ‘Restauration de la cathédrale d’Anvers’ in: Messager des sciences et 
des arts. Messager des sciences historiques de Belgique, Bruxelles 1845, p. 
184.  
20 Zie Proclamation et distribution (...) des prix 1847, 1848 en 1849.  
21 D.-R. Rochette, ‘Institution Royale de France. Académie Royale des Beaux-
Arts. Considérations sur la question de savoir s’il est convenable, au XIX 
siècle, de bátir des églises en style gothique’. Integraal opgenomen in: E.E. 
Viollet-le-Duc, ‘Du Style Gothique au XIXe siècle’, Annales Archéologiques 
1846, I, p. 325-353, p. 326-333, waarin Viollet-le-Duc fel reageert op dit 
‘manifeste’.  
22 Zie Van Cleven, ‘Neogotiek en neogotismen’, p. 33. Over de vroegste 
voorbeelden van neogotiek in België zie: J. Van Cleven e.a., ‘Vlaamse 
Neogotiek in Europees Perspectief’, Vlaanderen 1980 (themanummer met 
inleiding van Van Cleven en glossarium: ‘Op ontdekkingstocht in Neogotisch 
Vlaanderen’); L. Verpoest, G. Bekaert, Architectuurgids neogotiek in België, 
Antwerpen 1989 en J. Van Cleven e.a. Neogotiek in België, Gent 1994.  
23 Over stijlpluralisme zie: K. Döhmer, ‘In welchem Style sollen wir bauen?’. 
Architekturtheorie zwischen Klassizismus und Jugendstil, München 1976. 
Vgl. P. Collins, Changing Ideals in Modern Architecture, Kingston 1965 
(reprint 1984); W. Hermann, ‘In What Style Should We Build?’ The German 
Debate on Architectural Style, Santa Monica 1992; Van der Woud, Waarheid 
en karakter.  
Van Hellenberg Hubar stelt dat de karakterleer van Berckmans in theorie 
waarschijnlijk was gebaseerd op de geschriften van de Franse 
architectuurtheoreticus J.F. Blondel: zie Arbeid en bezieling, p. 52-54. Het 



   

                                                                                                                                                                     
weinige bekende eigen werk van Berckmans lijkt op vooral Duitse, in het 
bijzonder Beierse invloed te wijzen. Vgl. E. Börsch-Supan, Berliner Baukunst 
nach Schinkel, 1840–1870, München 1977 en vooral: E. Drüeke, Der 
Maximilianstil. Zum Stilbegriff der Architektur im 19. Jahrhundert, 
Mittenwald 1981; W. Nerdinger (red.), Romantik und Restauration. 
Architektur in Bayern zur Zeit Ludwigs I. 1825–1848, München 1987 en 
idem, Zwischen Glaspalast und Maximilianeum. Architektur in Bayern zur 
Zeit Maximilians II 1848–1864, München 1997.  
24 ‘Feestrede’, Architectura 1901, p. 162. 
25 Het vak werd vanaf 1847 onderwezen door Durlet, getuige de verslagen van 
de prijsuitreikingen. Verpoest veronderstelt ten onrechte dat het pas vanaf de 
formele benoeming van Durlet in 1851 zou zijn onderwezen. Vgl. L. Verpoest, 
‘De architectuur van de St. Lucasscholen. Het herstel van een traditie’, in: De 
Maeyer, De Sint-Lucasscholen en de neogotiek 1862–1914, Leuven 1988, p. 
219-277, p. 246. 
26 Frans Durlet (1816–1867) hield zich vanaf het midden van de jaren dertig 
actief bezig met de studie van de gotiek en zette deze in bij zijn ontwerpwerk. 
Zie: C. van Gerwen, De neogotische beeldhouwkunst in de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal van Antwerpen, Antwerpen 1977. Voor een biografie van 
Durlet zie idem, p. 23-24. 
27 Van Cleven, ‘Neogotiek en neogotismen’, p. 30 en 34.  
28 A. Schayes, ‘Du mouvement archéologique en Belgique’, Annales 
Archeologiques, 1845, p. 65-75 en 137-146, p. 66.  
29 M.H. Port (red.), The Houses of Parliament, New Haven, 1976, p. 60 en p. 
129. Over idem zie ook C. Riding, J. Riding (red.), The Houses of Parliament. 
History. Art. Architecture, Londen 2000. Over Pugin zie: B. Ferrey, 
Recollections of A.N. Welby Pugin and his Father, Augustus Pugin, Londen 
1861 (reprint 1978); P. Stanton, Pugin, Londen 1971 en P. Atterbury, C. 
Wainwright (red.), Pugin. A Gothic Passion, Londen 1994. Over Pugin en 
België zie: Van Cleven, Neogotiek in België, p. 172-173. Zie ook L. van 
Biervliet, ‘Leven en werk van James Weale, een Engels kunsthistoricus in 
Vlaanderen in de 19e eeuw’, Verhandelingen AWLSK 53 (1991) nr. 55, p. 21-
24, over de opkomst van Brugge als centrum van de neogotiek aan het einde 
van de jaren veertig van de negentiende eeuw.  
30 Voor een compleet overzicht van de Pugin-edities zie: M. Belcher, A.W.N 
Pugin. An Annotated Critical Bibliography, Londen/New York 1987.  
31 Vermeld in: V. de Stuers, ‘Dr. P.J.H. Cuypers’, in: E. Pijzel (red.), Mannen 
en vrouwen van beteekenis in onze dagen, Haarlem 1897, p. 1-47, p. 7. 
32 De volgende plaatwerken zijn tot op heden aanwezig in de bibliotheek van 
de Academie te Antwerpen: A. Pugin, Modèles de Ferronnerie, Serrurerie et 
Bronzerie Style des 15e et 16e siècles par A. Pugin, Architecte, Archéologue, 
Parijs, Luik (Noblet), [ca. 1835]; plaatwerk zonder tekst. A.W. Pugin, Modèles 
d’Orfèvrerie, Argenterie etc. par A.W. Pugin, Parijs/Luik (Noblet) z.j.; 
plaatwerk zonder tekst. N.B: de Academie bezit twee exemplaren, een met de 
platen van Meubles dans le style Gothique (Parijs 1844) bijgebonden. A, 
Pugin, Gothic Ornaments selected from various Ancient Buildings, both in 
England and France, during the years 1828, 1829 and 1830 by Augustus 
Pugin exhibiting numerous specimens of every description of decorative 
detail, from the 11th to the beginning of the 15th century. Drawn on stone by 



   

                                                                                                                                                                     
J.D. Harding, Londen 1844; A. Welby Pugin, Glossary of Ecclesiastical 
Ornament and Costume, compiled from ancient authorities and examples by 
A. Welby Pugin; illustrated by extracts from the works of Durandus, 
Georgius, Bona, Catalini, Martene, Molanum, Thiers, Mabillon, Ducange etc., 
second edition enlarged and revised by the rev. Bernard Smith, Londen 1846 
(met 69 platen in kleur).  
Kort na Cuypers’ afstuderen werden nog aangeschaft: A.W. Pugin, Types 
d’architecture gothique empruntées aux édifices les plus remarquables 
construites en Angleterre, pendant les XII, XIII, XIV, XV, et XVI siècles et 
représentés en plans, élévations, coupes et détails géométraux de manière a 
completer l’étude et faciliter la construction pratique des diverses variétes du 
style ogival par A.W. Pugin, traduit par L. Delobel, col. de l’artillerie et la 
partie graphique revue par Godefroid Umé, architecte, Luik/Parijs, I 1851; II 
1852; III 1853 (twee exemplaren aanwezig!) en A. Pugin, Motifs et détails 
choisis d’Architecture Gothique empruntés aux anciens édifices de 
l’Angleterre par A.W. Pugin, texte historique et descriptif par E.J. Wilson, 
traduit avec autorisation et annoté par Alphonse Leroy, prof. à l’université de 
Liège, I, Parijs/Luik (Noblet), 1858; II Parijs/Luik (Baudry), 1867, wat de 
constante belangstelling voor Pugin in de jaren veertig en vijftig onderstreept.  
33 De Stuers, ‘Cuypers’, p. 7-8. Cuypers werkte waarschijnlijk vanaf het eerste 
jaar naast zijn studie op een architectenbureau – bij zijn inschrijving in het 
eerste jaar wordt hij aangeduid als ‘teekenaar’; vanaf het tweede jaar als 
‘architecte’ – mogelijk dat van Pieter Dens. Pieter J.A. Dens (1819–1901) was 
gedurende 36 jaar docent burgerlijke bouwkunde aan de Academie. Van 
1863–1880 was hij stadsarchitect van Antwerpen. Publicaties over zijn werk 
zijn schaars; enige informatie in: G. Plomteux, ‘Het Koninklijk Atheneum te 
Antwerpen’, Monumenten en Landschappen 1993, p. 15-17. Ter gelegenheid 
van haar driejaarlijkse tentoonstellingen richtte de Koninklijke Maatschappij 
ter aenmoediging der Schoone Kunsten te Antwerpen wedstrijden in voor de 
verschillende kunsten. Vanaf 1837 ook in ‘Gothische Architectuur’. Dens won 
in 1843 een prijs in deze categorie voor ‘Een Campo Santo voor eene stad van 
ten minste 100.000 inwoners.’ G. Persoons, G. Bedeer, J.F. Buyck e.a., 
Schone kunsten in Antwerpen. De koninklijke vereniging tot aanmoediging 
der schone kunsten te Antwerpen sinds 1788, Antwerpen 1976, p. 24-26. 
Schiphorst, ‘Een toevloed van werk’, p. 72 en 75 (noot 241) noemt zonder 
duidelijke bron Pieters vader G. Dens als leermeester van Cuypers. 
34 Pieters aan Cuypers september 1846; 2 mei 1847; 26 januari 1848 en 2 mei 
1848. Henri Pieters was een jeugdvriend van Cuypers uit Roermond. Vgl. 
Lampo, Tempel voor de Muzen, p. 14. Schiphorst, ‘Een toevloed van werk’, p. 
68 en 75. 
35 Begrip gehanteerd door J. Bialistocki, ‘Das Modusproblem in den 
bildenden Künsten’, Stil und Iconographie, Keulen 1981, 12-42. Vgl. 
Germann, Gothic Revival, p. 12 (noot 14).  
36 Geciteerd naar: Stanton, Pugin, Londen 1971, p. 194.  
37 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 26 oktober 1854. 
38 Pugin, Glossary, Introduction, p. III-IV. 
39 Begin jaren zestig schrijft zijn vrouw Nenny hem brieven in het Engels om 
hem de taal bij te brengen als voorbereiding op zijn bezoek aan de Londense 
Wereldtentoonstelling en de Ecclesiological Society in 1862.  



   

                                                                                                                                                                     
40 Nerdinger (red.), Romantik und Restauration p. 255 en 269-276. 
41 ‘New Churches ’, Ecclesiologist, 1857, p. 65-66.  
42 ‘Terugblik door dr. P.J.H. Cuypers’. Interview bij zijn negentigste 
geboortedag in: De nieuwe Amsterdammer, 1917 (knipsel in coll. 
Rijksmuseum). Volgens Schiphorst, ‘Een toevloed van werk’, p. 75, zou hij 
korte tijd gebruik hebben gemaakt van de ateliers. Zij geeft echter geen bron.  
43 Cuypers, ‘Feestrede’, p. 162. 
44 T.H. King, Les Vrais Principes de l’architecture ogivale ou chrétienne avec 
des remarques sur leur renaissance au temps actuel. Remanié et développé 
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64 Stanton heeft er op gewezen dat het in negatieve zin afzetten van de eigen 
tijd als ‘kritische’ en chaotische periode tegen tijdperken in de geschiedenis 
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88 Hierover Schiphorst, ‘Een toevloed van werk’.  



 

 
Concept proefschrift Aart Oxenaar (deze versie afgedrukt op 11/13/09)    

1

Hoofdstuk II. De ‘rationeele bouwkunst der middeleeuwen’ en het 

zoeken naar een nieuwe christelijke kunst 

 

Het ambacht 

 

Het atelier: de tekening van de ‘meester van het werk’ als medium 

tussen ambacht en kunst 

 

De neogotische beweging: constructie, stijl, ornament 

 

‘Development’: van middeleeuws ‘copyisme’ naar neogotisch 

eclecticisme 

 

Natuur en geometrie als leidraad 

 

Vlakornament en geornamenteerde constructie 

 

 

 

Het ambacht 

 

In de visie van de neogotici was de scheiding tussen kunst en ambacht, tussen 

architectonisch ontwerp en bouwpraktijk, debet aan wat zij zagen als de 

beginselloosheid van de bouwkunst van hun tijd. Deze scheiding was 

ontstaan met de opheffing van de gilden en het academisch onderwijs had die 

kloof groter gemaakt en bestendigd door de scheiding van bouwkunde en 

bouwkunst in twee opleidingen: de polytechnische school en de 

kunstacademie.  

Het hoge niveau van de architectuur en de beeldende kunst in de 

Middeleeuwen was in hun ogen een direct gevolg van de wijze waarop de 

opleiding en de productie toen waren georganiseerd. De architectuur werd 

beschouwd als de hoogste van de kunsten en als ‘meester van het werk’ had 
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de architect de leiding over kunstenaars en ambachtslieden, over gezellen en 

leerlingen, verenigd in de bouwloods. Door deze hiërarchische orde kon uit 

het samengaan van architectuur, beeldende kunst en de toegepaste kunsten 

een hechte eenheid ontstaan. Een terugkeer naar het model van bouwloods 

en gilde was voor de neogotici dan ook een voorwaarde voor de ontwikkeling 

en de bloei van een eigentijdse cultuur op het niveau van de Middeleeuwen.  

Een anti-academische houding en een voorkeur voor de bouwloods en het 

leerlingstelsel zijn te vinden bij alle kopstukken van de neogotische beweging. 

In Frankrijk had E.E. Viollet-le-Duc zich al op jonge leeftijd tegen de École 

des Beaux-Arts gekeerd: ‘L’École est un moule à architectes; ils en sortent 

tous presque semblables’, zo stelde hij.1 Tekenen naar de middeleeuwse 

voorbeelden en, als het om ornament ging, de natuur, was voor hem het 

middel om het vak te leren. Tussen 1834 en 1844 gaf hij, tegenstander van de 

Académie, maar bevlogen pedagoog, lessen in ornament en compositie naar 

zijn inzichten aan de particuliere École de Dessin te Parijs. Via zijn vele 

restauratieprojecten werd het werken vanuit een bouwloods al in de jaren 

veertig een vanzelfsprekendheid voor hem, tegelijk praktische noodzaak, 

bron van artisticiteit en een pedagogisch en sociaal werk.2 

In Engeland zag Pugin het bestuderen van de bouwtraditie van één streek als 

de ideale training voor een architect. Via het ‘vernacular’ van de in lokale 

tradities voortbouwende ambachtslieden moest de student zich de ‘true 

principles’ eigen maken en leren deze naar de lokale omstandigheden toe te 

passen. De pogingen van William Dyce om met zijn ‘National School of 

Design’ het esthetisch niveau van het handwerk en de nijverheid te verhogen, 

vonden in zijn ogen geen genade. Daar kopieerden studenten ‘stale models’, 

terwijl hun ‘the history, wants, climate and customs of our country’ moesten 

worden bijgebracht om ‘national artists’ van hen te maken. Bovendien zou de 

school niet alleen ontwerpers, maar ook ‘operative artists’ moeten opleiden, 

dat wil zeggen ambachtslieden die het gebruik van de objecten die ze maken 

hebben doorgrond én de materialen waaruit deze worden vervaardigd.3 

Pugin stond bij de bouw van de Houses of Parliament aan het hoofd van een 

grote bouwloods die zijn ornamentontwerpen uitvoerde. Daarnaast ging hij 
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samenwerkingsverbanden aan met fabrikanten van onder andere meubels, 

metaalwaren, behang, gebrandschilderd glas en tegels om greep te krijgen op 

de uitvoering van zijn ontwerpen. Bij hem thuis, in ‘The Grange’ in Ramsgate, 

onderhield hij – tegen zijn zin, want met zijn overspannen ziel gaf hij de 

voorkeur aan een solitair bestaan – een ‘workshop’ met inwonende 

ornamentontwerpers en bouwkundig tekenaars. Zijn zorg voor de kwaliteit 

van het ambacht ging zover dat hij, uit onvrede met het vakmanschap van de 

Engelse werklieden, herhaaldelijk ambachtslieden uit Vlaanderen liet 

komen.4 Ook King pleitte, in tegenspraak met het idee van de gilden, voor 

een open arbeidsmarkt. Concurrentie, dat wil zeggen open inschrijving, was, 

als doel op zich, uit den boze. Dit leidde tot hoge werkdruk bij de 

ambachtslieden, die bovendien werkloos zouden kunnen worden en in hun 

isolement vergroven en vervolgens vervallen tot het socialisme. Wantrouwen 

tussen ‘artisan’ en ‘patron’ ondergroef de basis van de maatschappij. Maar 

tegen het aantrekken van buitenlandse vaklieden had hij geen bezwaar. De 

verhoging van de artistieke kwaliteit van het handwerk liet ook hij 

uiteindelijk prevaleren boven het verlangen naar een evenwichtige sociaal-

economische structuur van de samenleving.5 

Ook bij de Duitse ‘Neugotiker’ was vernieuwing van de kunst door het 

handwerk een centraal thema. Voor August Reichensperger, secretaris van de 

Keulse ‘Dombauverein’, was de bouwloods, de ‘Bauhütte’, zowel in artistiek 

als ideologisch opzicht de kern van de beweging: ‘Ce n’est pas aux édifices 

que je mets le principal poids, mais aux “ateliers” d’où ces édifices sortent. Là 

se forme peu à peu une nouvelle génération d’artistes et d’ouvriers, sans 

laquelle la restauration de l’art est impossible.’ 6 Het Organ für christliche 

Kunst, met het Kölner Domblatt de spreekbuis van de beweging in Duitsland, 

zag het verdringen van het handwerk van de gilden door machinale 

massaproductie in een vrije markt als de oorzaak voor de geestloosheid, het 

gebrek aan originaliteit in de kunst en meer in het algemeen ‘das gänzliche 

Versinken der Gesellschaft in den Materialismus’.7 

Met de activiteiten van Pugin had Cuypers kennisgemaakt in Antwerpen; bij 

een studiereis naar de kathedralen van het Ile-de-France in 1854 zag hij de 
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restauratiewerkzaamheden aan de Notre-Dame te Parijs en gaf Viollet-le-Duc 

een handje;8 een reis langs de middeleeuwse monumenten van het Rijnland, 

ter voorbereiding van een van zijn eerste opdrachten – hij bekritiseerde de 

restauratie van de Munsterkerk te Roermond en verkreeg zelf de opdracht – 

voerde hem ook langs de Bauhütte van de Keulse Dom.9 De bouwloods van 

Viollet-le-Duc en Lassus in Parijs lag tussen 1850 en 1853 stil wegens 

geldgebrek. Maar in Keulen zag hij de loods in vol bedrijf. Hoewel het een 

prestigieus restauratieproject betrof, waarvan organisatie en financiële 

middelen nauwelijks te vergelijken waren met een nieuwbouwproject, zag hij 

daar dat voortbouwen in de middeleeuwse ambachtelijke traditie praktisch 

uitvoerbaar was. 

 

Verbetering van het handwerk als voorwaarde voor de verhoging van het 

niveau van de architectuur en daarmee de versteviging van de positie van de 

architect was een thema dat niet alleen bij de neogotici leefde. Al in het begin 

van de negentiende eeuw had de Nederlandse overheid via de Koninklijke 

Besluiten van 1817 en 1829 stappen ondernomen om de esthetische kwaliteit 

van het ambacht en de nijverheid te verhogen. Het belangrijkste middel 

hiertoe was de verbetering van het tekenonderwijs.10 Via deze weg was 

Cuypers op jonge leeftijd vertrouwd geraakt met de praktijk van het ambacht 

en de nijverheid en doordrongen van het belang hiervan voor de bouwkunst. 

In zijn gymnasiumtijd had hij met succes de lessen gevolgd aan de 

Stadstekenschool in Roermond, een van een reeks van dergelijke scholen 

gesticht na het K.B. van 1817.11 Deze opleidingen richtten zich op 

ambachtslieden en industriewerkers uit de bouwkundige beroepen en naast 

het tekenonderwijs en enige theorie was er veel aandacht voor de verbetering 

van de praktische vaardigheden. Aan de Academie te Antwerpen kwam 

Cuypers opnieuw in aanraking met bouwambacht en handwerk. Bij de 

reorganisatie in de jaren veertig was de lokale ambachtsschool opgenomen in 

de Academie en verbonden aan de opleiding bouwkunst. Aan de afdeling 

waar Cuypers stond ingeschreven werden ook timmerlui, metselaars, 

smeden, behangers, ‘mecaniciens’ en andere ambachtslieden opgeleid.12 De 
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hiërarchische opbouw van het kunstonderwijs in Nederland 

(Stadstekenschool, Stadsacademie en als hoogste trap de Koninklijke 

Academie te Amsterdam) werd in Antwerpen deels doorbroken en de strikte 

scheiding tussen kunst en ambacht werd, althans in de organisatiestructuur 

van de opleiding, opgeheven. Zo werd Cuypers er ook in het ‘enseignement 

supérieur’ van doordrongen dat beheersing van het ambacht van grote 

betekenis was voor de bouwkunst.  

Het stijlpluralisme van Berckmans maakte het kunnen ontwerpen en 

toepassen van een breed scala aan ornament meer dan voorheen tot een 

noodzakelijke vaardigheid van de architect, bepalend voor de kwaliteit van 

zijn werk. Hij kon niet meer volstaan met een vaardigheid in het tekenen van 

de klassieke orden. Met het opnemen van ‘Dessin appliqué aux Arts 

Industriels’ in het ‘enseignement supérieur’ en de benoeming op deze post 

van een breed georiënteerde ontwerper als Durlet voorzag Berckmans in deze 

lacune. Naast Vignola – die men bleef gebruiken13 – werd nu de verzameling 

bouwfragmenten uit de Middeleeuwen en de Renaissance in het 

Academiemuseum van betekenis. Het is dan ook niet onaannemelijk dat 

Cuypers hier profielen en ornamenten heeft zitten tekenen.  

Dat de scheiding tussen kunst en ambacht formeel werd opgeheven, 

betekende overigens niet dat er een wijziging kwam in de arbeidsdeling 

tussen kunstenaar en ambachtsman. Zoals de inrichting van het 

‘enseignement supérieur’ laat zien, ging het slechts om een verschuiving: de 

ambachtelijkheid van het bouwen verschoof, wat het artistieke aspect betreft, 

naar het niveau van de tekening. Dat de ambachtsman zelfstandig zou 

optreden als vrijscheppend ornamentwerker was niet aan de orde. In het 

werk had hij nauwelijks of geen artistieke vrijheid, maar was uitvoerder van 

de ontwerptekening van de architect. De praktische betekenis van het 

tekenonderwijs voor ambachtslieden was dan ook vooral dat zij leerden 

tekeningen te lezen en naar tekening te werken.14 Niet toevallig stond ook in 

Nederland juist het tekenen centraal in de pogingen ambacht en nijverheid 

op een hoger artistiek peil te brengen. 
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Dat het ambacht in het bouwkunstonderwijs en in het bijzonder in de 

architectuurtheorie van de neogotici zo op de voorgrond werd geplaatst, had 

zijn oorzaak in de veranderde betekenis van het ornament. In Berckmans’ 

opvatting was het de taak van het ornament het karakter van het gebouw uit 

te drukken, maar in die functie was het vrij inwisselbaar naar gelang het type 

gebouw. Zijn stijlopvatting paste nog binnen het Vitruvianisme en vooral de 

traditie van Alberti, waarin ornament slechts als een toevoeging werd 

beschouwd die de esthetische waarde van het gebouw kon verhogen.15 Voor 

Pugin daarentegen werd de ‘kunstwaarde’ pas gewaarborgd door een uit de 

constructie voortkomend ornament. In zijn ‘second rule’ is ‘enrichment’ het 

cruciale begrip: de constructie verkrijgt door het ornament de meerwaarde 

die deze tot architectuur, tot symbolische uitdrukking van land, volk en 

geloof maakt. Door het ornament wordt het bouwwerk een kunstwerk.  

Pugin sloot daarmee aan bij het afscheid van het Vitruvianisme in de 

negentiende-eeuwse theorievorming. Ook in bijvoorbeeld Böttichers 

invloedrijke Die Tektonik der Hellenen (1844–1852) is deze herwaardering 

van het ornament te vinden.16 Of, om in Engeland te blijven, bij iemand als 

Fergusson: ‘Architecture [is] nothing more or less than the art of ornamental 

and ornamented construction.’17 Typerend voor Pugin en de neogotische 

beweging is echter de overtuiging dat alleen middeleeuws ornament de juiste 

materiële kwaliteiten, historische connotaties en morele waarden bezat om 

deze verheffing van het bouwwerk tot kunstwerk te bewerkstelligen. Dit 

ornament was, in hun ogen, bepalend voor het onderscheid tussen 

bouwkunde en bouwkunst. Daarmee werd de strijd tussen architect en 

ingenieur verweven met een ideologisch geladen strijd tussen handwerk en 

mechanische reproductie. De ambachtelijke kwaliteit van het ornament 

bepaalde voor de neogotici de ideologische waarde van de architectuur en het 

kwalitatieve onderscheid tussen architectuur enerzijds en de op 

mathematische formules gebaseerde constructies van de ingenieur of de uit 

de praktijk geboren oplossingen van de aannemer en de timmerbaas 

anderzijds. Pugin beschouwde schijnconstructies in het kerkgebouw als een 

‘schande voor God’.18 Esthetische controle over het handwerk werd in deze 
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opvatting van cruciaal belang voor de architect. De reacties van architecten – 

niet alleen neogotici – op de wereldtentoonstelling te Londen in 1851 zijn in 

dit verband tekenend. Men was enthousiast over de technische vooruitgang, 

maar geschokt over de esthetische kwaliteit van het industrieel vervaardigd 

ornament, dat daar voor het eerst op grote schaal en in velerlei toepassing 

was te zien. De door Pugin ingerichte ‘middeleeuwse’ afdeling bood hiervoor 

geen tegenwicht.19 
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Het ‘Atelier’: de tekening van de ‘meester van het werk’ als 

medium tussen ambacht en kunst 

 

In de opzet en de organisatie van het ‘Atelier’ komen beide tendensen naar 

voren: het leerlingstelsel als antwoord op de academie en het verschuiven van 

de ambachtelijkheid naar het niveau van de tekening. De vennootschap met 

Stoltzenberg stelde Cuypers financieel in staat een groep kunstenaars en 

ambachtslieden om zich te verzamelen en leerlingen aan te nemen. In 

Limburg vond hij, zo schreef hij in een brief aan J.A. Alberdingk Thijm, ‘bijna 

niets aanwezig’ en in eerste aanzet gebruikte hij contacten uit zijn studietijd 

om zich een gilde te formeren.20 De beeldhouwers kwamen voor een 

belangrijk deel uit België, veelal uit Antwerpen. Jean Lauweriks en Jean Oor, 

toonaangevend in de eerste jaren, kwamen uit het atelier van de Leuvense 

beeldhouwer Charles Geerts, verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

koorbanken van Durlet in de kathedraal van Antwerpen.21 Cuypers’ broers 

Henri en Frans, met wie hij tijdens zijn studie een kamer deelde, speelden 

een rol bij het monumentale schilderwerk en zijn studiegenoot uit Antwerpen 

Antonius Bolsius kwam assisteren bij het bouwkundige werk. Dat ‘bijna niets’ 

moet overigens met een korrel zout worden gelezen: juist in Roermond was 

een beginnende kunstindustrie en al in de eerste jaren trok Cuypers ook 

kunstenaars en ambachtslieden aan uit de regio.22  

Er is nauwelijks archiefmateriaal beschikbaar uit de eerste periode van het 

Atelier, maar enkele opmerkingen van Cuypers in de brief aan Alberdingk 

Thijm, een beschrijving van Didron, naar aanleiding van een bezoek aan het 

Atelier in de zomer van 1858, een plattegrond van het complex, een lijst van 

werklieden, en een grote hoeveelheid bewaard gebleven ontwerpen, geven 

een indruk van de organisatie van het Atelier en de rol van de architect in het 

werk.23 En vooral dat laatste is hier aan de orde.  

Het vervaardigen van het architectonisch ontwerp en de directie over de 

bouw zag Cuypers als zijn taak: ‘voor de opzetting en uitvoering der 

kerkplannen en verdere gebouwen vond ik den arbeider gereed in mij zelf’, zo 

schreef hij in zijn brief aan Alberdingk Thijm. Het ‘samengevat korps van 
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knappen kunstenaars’ was er voor wat hij noemde ‘de uitvoering der laatste 

perfectie, voor de nuance daartoe’. Zij werden geacht onder zijn leiding de 

door hem aangegeven ‘idées’ uit te voeren.24 Dat Cuypers zichzelf ‘arbeider’ 

noemde, heeft ideologische betekenis en is te lezen als een vorm van valse 

bescheidenheid. Hij zag zich wellicht als arbeider voor God, maar zeker niet 

als gelijke van de arbeiders in het Atelier. Het onlosmakelijk verband tussen 

architectuur, monumentale kunst en ornament betekende in de praktijk dat 

beeldhouwers, schilders en ornamentwerkers in dienst stonden van de 

architect. En niet iedereen was bereid diens artistieke autoriteit te 

aanvaarden, zoals blijkt uit het spoedige vertrek van beeldhouwer E.F. 

Georges. 

Georges was tegen de zin van Cuypers opgenomen in de vennootschap. ‘Enige 

voorname geestelijken’ hadden er op aangedrongen dat een kunstenaar ‘van 

grote reputatie’ aan het hoofd zou staan van de beeldhouwers en Georges kon 

alleen worden aangetrokken als ‘chef’ door hem een aandeel in de firma te 

bieden. De beeldhouwer kwam hiermee op gelijke voet met de architect en 

Cuypers zag dit als een bedreiging voor de samenhang, de eenheid in het 

werk. Verschillen van opvatting leidden al na een jaar tot een breuk. In 

Cuypers’ ogen schoot het ‘talent voor de Christelijke kunst’ bij George tekort 

en hij bracht het geheel van het Atelier onder zijn leiding. Een gebouw werd 

alleen dan een organisch geheel, in de zin zoals Pugin het had bedoeld, 

wanneer het in concept, ontwerp en uitvoering werd gedirigeerd door één 

persoon: ‘het aangeven der plannen voor de verschillende kunstvakken 

behoort tot de attributen eener katholieke architect. De eeuwige opvoering 

van geloof, hoop en liefde moet in alles doorstralen. Het gehele moet als het 

ware maar ééne ziel hebbben’, zo verdedigde hij zijn breuk met George.25  

Didron gaf deze hiërarchische samenhang in zijn beschrijving van het Atelier 

beeldend weer: ‘Le mâitre, un père en même temps, vit au milieu (des 

ouvriers et artistes), au centre d’une vaste maison qu’il a construite en style 

gothique. A sa gauche, il touche à l’atelier des ouvriers proprement dits; à sa 

droite, à l’atelier des ornemanistes et des sculpteurs, tandis qu’au dessus de 

son cabinet de travail six dessinateurs sont constamment occupés à rendre 
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des projets d’architecture. Rien n’est vraiment plus curieux à voir que cette 

ruche énorme ou s’elabore tout ce qui tient aux églises catholiques.’26  

In het nieuwe gebouw voor het Atelier gaf Cuypers zijn opvatting van de 

organisatie van het werk ruimtelijk vorm. Dankzij de financiële steun van 

Stoltzenberg verrees tussen 1853 en 1855, net buiten de poorten van 

Roermond, een woon-werkgemeenschap geheel naar Cuypers’ beginselen 

vormgegeven en ingericht.27 In een variant op het Franse stadspaleis gaf 

Cuypers het corps de logis met een trapgevel en twee erkers het karakter van 

een burgerwoning, terwijl de vleugels met vlakke baksteengevels, hoge ramen 

en forse kappen het idee van een loods letterlijk weergeven. In de geveldetails 

is de invloed van Pugin te zien, waarmee Cuypers een statement gaf van zijn 

architectuuropvatting. Een inrichting met meubels naar eigen ontwerp en 

uitvoering – voor zijn tweede vrouw ontwierp hij in 1858 een nieuw 

ameublement – onderstrepen de eenheid van kunst en leven.28 

Van de oorspronkelijke toestand rest slechts een plattegrond, maar de 

functieaanduiding van de verschillende ruimten hierop weerspiegelt de 

corporatistische, hiërarchische opbouw van het Atelier. In het hart van het 

complex waren de woon- en werkruimten voor de architect en de 

meesterbeeldhouwer en hun gezinnen. Met de nieuwe meesterbeeldhouwer, 

Jean Lauweriks, werkte Cuypers nauw samen. Op de eerste verdieping werd 

gewoond. Op de begane grond waren in het midden hun werkkamers. 

Aansluitend waren aan de ene kant, onder de hoede van de architect, de 

‘teekenkamer’ voor de bouwkundige tekenaars en een ‘werkplaats voor 

timmerlieden’ waar prototypes werden gemaakt en meubels geproduceerd. 

Aan de andere kant een ‘teekenkamer voor figuur’ met een ‘werkplaats voor 

ornement en figuur’ en een steenhouwerij met kleikamer, alles onder toezicht 

van Lauweriks.29 Boven de werkplaatsen was slaapgelegenheid voor de 

leerlingen en de gezellen. Vaak afkomstig van buiten Roermond werden deze 

door Cuypers opgenomen in een gemeenschap van leven en werken. In de 

avonduren kregen zijn aanvullende lessen, bijvoorbeeld in tekenen.30 In de 

bijgebouwen waren naast opslagplaatsen voor hout, klei en steen ook een 

gipsgieterij en bergplaatsen voor gipsmodellen. Dit laatste lijkt er op te wijzen 
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dat beeldhouwwerken – in het bijzonder ornament – ook gedelegeerd werden 

aan een lokale werkplaats, die deze in situ naar gipsmodel uitvoerde. De 

architect behield zo ook bij absentie greep op het werk, terwijl de 

beeldhouwer de ruimte behield het ontwerp bij het kappen te corrigeren, 

rekening houdend met aanzichtshoek en lichtinval ter plekke.31 De 

gipsgieterij had ook een educatieve en propagandistische doelstelling. In de 

loop der jaren bouwde Cuypers een collectie op van ‘ornamenten en 

stijlproeven uit de verschillende tijdperken der bouwkunde’, grotendeels ook 

weer in gips, waarvan afgietsels leverbaar waren voor het 

beroepsonderwijs.32  

 

Een opsomming van de afdelingen, te vinden in een lijst van ‘chefs’ in het 

archief, laat zien hoe in het Atelier architectuur, beeldende kunst en 

kunstnijverheid daadwerkelijk werden verenigd. Naast de architect en de 

meesterbeeldhouwer werken er ‘beeldhouwers’, ‘modelleurs’, 

‘ornamentwerkers’, ‘hout en steenbewerkers’, ‘figuurtekenaars’, ‘fijnschilders’ 

en ‘decoratieschilders’.33 

De hiërarchische opbouw van het Atelier en de gradaties die met de 

afdelingen in het kunsthandwerk werden aangebracht, geven echter aan dat 

binnen de werkplaatsen de afstand tussen kunst en ambacht bleef bestaan.34 

Didron merkte al op dat kunstenaars en ambachtslieden bij Cuypers wel 

samen maar niet gezamenlijk werkten: ‘les artistes et les ouvriers sont 

séparés dans les ateliers et forment (...) deux classes distinctes’. Slechts de 

muziek verenigde hen, zo constateerde hij, en wel in het zangkoor ‘L’Echo de 

la Meuse’, gedirigeerd door Cuypers.35 Met zijn ideaal van een ambachtelijke 

kunstproductie kon Cuypers zich niet onttrekken aan de toenemende 

industrialisatie en standaardisatie in de bouw, noch aan het proces van 

professionalisering van de architect, die als vrijeberoepsuitoefenaar niet meer 

kon opereren als de ‘meester van de lootse’ in de Middeleeuwen, maar moest 

fungeren als intermediair tussen de opdrachtgever enerzijds en de aannemer 

en fabrikant anderzijds. Zijn pogingen tot onderhandse aanbesteding, om zo 

zelf de uitvoerende ambachtslieden te kunnen kiezen, of ten minste naast de 
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prijs ook de kwaliteit van een aannemer mee te laten wegen, slaagden 

zelden.36 

Uit zijn positie als meester van zijn loods moet ook niet worden afgeleid dat 

Cuypers zelf als handwerker optrad. Het is niet waarschijnlijk dat hij 

eigenhandig voorbeelden vervaardigde voor sculptuur of ornament, zeker 

niet in hout of steen, maar er zijn ook geen aanwijzingen dat hij in gips of klei 

werkte.37 In de praktijk werd de kloof tussen kunstenaar en handwerksman 

niet gedicht maar overbrugd via de tekening. Door constructie en ornament 

tot in detail te ontwerpen, werd de kwaliteit, de ‘kunstwaarde’ van de 

architectuur verzekerd. En via de tekening, die veelal de lading kreeg van een 

contract, werd ook het bouwproces gestuurd en de kwaliteit van het werk 

gecontroleerd.38 Met dit medium ontstond een nieuwe klasse, die van de 

tekenaar, opererend tussen kunstenaar en handwerksman en de ruime 

tekenkamers in Cuypers’ Atelier onderstrepen het belang van hun werk in de 

organisatie. Met trapgevels bekroonde risalieten brengen ook in de gevel van 

zijn kunstwerkplaatsen tot uitdrukking dat zij fungeerden als schakel tussen 

de ateliers van de meesters en de werkplaatsen van de handwerkslieden. 

Het gebruik van de tekening als intermediair tussen kunst en ambacht en de 

verregaande rationalisatie van het tekenwerk maakten het Cuypers mogelijk 

bij een snel groeiende productie toch steeds tot in detail de ontwerper, de 

‘meester’ van heel het werk te blijven. Het Atelier was zo georganiseerd dat 

hij de productie van bovenaf kon sturen met een minimum aan – op zich nog 

zeer omvangrijk – eigenhandig schets- en tekenwerk. 

Uit de eerste jaren zijn er uitgewerkte ontwerptekeningen, meest 

kerkmeubilair en een enkele kerk, toe te schrijven aan Cuypers zelf. Maar met 

het groeien van zijn praktijk beperkte hij zich er steeds meer toe de 

hoofdlijnen van het ontwerp aan te geven. Deze werden in plan, opstand en 

doorsnede geschetst op één blad van steeds hetzelfde schetspapier. Waar 

nodig werden op hetzelfde blad belangrijke onderdelen of bijzondere details 

op kleinere schaal uitgewerkt: een travee, een torenspits, een tracering. Korte 

aanwijzingen in de marge over maten, kleuren, materialen of de stijl waarin 

een onderdeel moest worden uitgewerkt, wijzen er op dat deze schetsen 
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direct naar de tekenkamer gingen en daar op grotere schaal werden 

uitgewerkt. Bij ontwerpen voor (kerk)meubels gaf hij naast de materialen 

meestal ook een prijs aan. Ontwerpen voor ornament of monumentale 

schilder- of beeldhouwwerken – voor dit laatste maakte hij zelden meer dan 

globale schetsen – konden zonodig door een van de modelleurs worden 

omgezet in een model in klei of gips. 

Deze organisatie van het ontwerp- en tekenwerk geeft aan dat Cuypers aan de 

Academie naar Frans model was getraind. Hij volgde de drie in het concours 

voor de Prix de Rome voorgeschreven stappen van ‘esquisse’, via een 

uitwerking op schaal tot definitief ontwerp – het concours voor de Prix 

d’Excellence in Antwerpen was hier ongetwijfeld op geënt – maar nu in 

gedeelde arbeid. Zelf zette hij de essentie van zijn idee op papier. Hij maakte 

de ‘esquisse’ of ‘pensiero’, waarbij hij zich hield aan de daarbij 

voorgeschreven abstracties voor het weergeven van het ontwerp: plan, 

opstand en doorsnede.39 De uitwerking werd aanzienlijk vergemakkelijkt 

door het feit dat Cuypers zijn ontwerpen op systeem tekende, daarbij 

gebruikmakend van zowel kwadratuur als triangulatuur – waarover later 

meer. Wel keek hij daarbij over de schouder van de tekenaars mee. 

Uitgewerkte perspectieven of presentatietekeningen werden alleen in 

bijzondere gevallen gemaakt.  

Voor de uitvoering vertrouwde Cuypers, na goedkeuring van de 

werktekeningen, grotendeels op de ‘chefs’ van de werkplaatsen of op de door 

hem op de bouwplaats aangestelde opzichters. Vanwege de moeizame 

verbindingen in Nederland konden zijn bezoeken aan de bouw maanden 

uiteenliggen en deze opzichters moesten zelfstandig problemen kunnen 

oplossen. Gewoonlijk koos Cuypers hiervoor dan ook de meest talentvolle 

jongens, opgeleid in zijn eigen tekenkamer, zodat zij wisten hoe de meester 

het wilde hebben. De hiërarchische organisatie van het werk vereiste een 

strakke discipline, maar bood langs deze weg tegelijk ruimte om als 

leerschool te kunnen dienen voor de ontwikkeling tot zelfstandig ontwerper. 

Het leerlingschap en posities als tekenaar en opzichter in Cuypers’ Atelier 

werden voor een groot aantal van zijn medewerkers de opstap naar een 
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succesvolle zelfstandige praktijk. Zeker vijfentwintig architecten begonnen 

hun carrière vanuit zijn bureau.40 

 

In het samenspel van tekenkamer en werkplaats vond Cuypers een 

compromis tussen de vernieuwing vanuit het ambacht, voorgestaan door de 

neogotische beweging, en de academische weg naar een nieuwe kunst via de 

tekening, het ‘disegno’, zoals hem was bijgebracht aan de Stadstekenschool 

en de Academie. Vijfentwintig jaar later zou hij voor dit model – in wezen een 

combinatie van tekenonderwijs en leerlingstelsel – een geïnstitutionaliseerde 

vorm vinden in de door hem opgerichte en gefinancierde Quellinusschool.41  

Dit samenspel was van grote betekenis voor de ontwikkeling van zijn 

architectuurpraktijk. Het Atelier stelde hem in staat in eigen huis te 

experimenteren met materialen en constructies, modellen te vervaardigen 

voor sculptuur en ornament en prototypes van meubels. Ontwerp en 

uitvoering waren niet in één hand, maar de uitvoerbaarheid en het effect van 

een ontwerp konden wel direct in de praktijk worden getoetst. De 

mogelijkheid eigen modellen ook op beperkte schaal te (re)produceren 

maakte hem bovendien onafhankelijk van de kunstindustrie, die met het 

opkomend historisme een groeiende markt vond voor haar in massa 

geproduceerde ornament en concurrerend werd voor het handwerk.42 Het 

Atelier vormde ook de oplossing voor het praktische probleem dat er in 

Limburg ‘bijna niets aanwezig’ was – wat, als gezegd, in de praktijk wel mee 

viel – en leverde steeds nieuwe generaties ambachtslui en kunstenaars op die 

de ontwerpen naar zijn inzichten konden uitvoeren. De serieproductie van 

religieus beeldhouwwerk en kerkmeubilair gaf bovendien een stabiele 

financiële basis aan zijn architectenbureau, wat hem de ruimte gaf in de 

onderhandelingen met opdrachtgevers – meest bouwpastores – honorarium 

in te ruilen voor inwilliging van zijn – zeker in de beginjaren vaak als 

ongebruikelijk ervaren – esthetische wensen en kwalitatieve eisen.43  

Voor de introductie van de nieuwe canon, voor het verwezenlijken van de 

‘true principles’ in architectuur en kunstnijverheid, was de gemeenschap van 

ontwerp en productie, van tekenkamer en werkplaats, echter niet 
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noodzakelijk. Zelfs Pugin had op ‘The Grange’ alleen tekenaars bij de hand 

voor het uitwerken van zijn schetsen. De uitvoering van zijn ontwerpen bij de 

diverse fabrikanten dirigeerde hij eenvoudig via de post. Dat ook voor 

Cuypers kunstproductie in de zin van Ruskin geen doel op zich was, mag 

blijken uit het feit dat in de loop van de jaren vijftig en zestig vanuit zijn 

Atelier een reeks zelfstandige kunstwerkplaatsen ontstond in Roermond, die 

hij als vanzelfsprekend voorzag van opdrachten.44 Cuypers verscheen 

weliswaar regelmatig in de werkplaatsen en liet zich in latere jaren graag 

fotograferen terwijl hij zijn ambachtslieden in het werk aanwijzingen gaf. 

Maar de vele geschetste correcties en aanwijzingen van zijn hand op de 

tekeningen geven aan dat zijn vormgevende hand hen in hoofdzaak stuurde 

via de tekenkamers.  

 

Naast de artistieke, praktische en zakelijke motieven voor de oprichting van 

het Atelier was er ook een ideële achtergrond. Binnen de neogotische 

beweging werden bouwloods en gilde niet alleen gezien als bron voor 

artistieke vernieuwing, als middel om de architect te herstellen in zijn positie 

als kunstenaar, als cultuurdrager, maar ook als model voor de oplossing van 

de ‘sociale kwestie’. Pugin, Reichensperger, King en Didron zagen in de 

terugkeer naar een christelijk corporatieve maatschappelijke orde het 

antwoord op het liberalisme, door hen beschouwd als de weg naar 

maatschappelijke desintegratie, en de werkplaats kreeg hierin een centrale 

rol. Hier werden ambachtslieden opgeleid en ook opgevoed, kregen zij hun 

plaats in de maatschappij gewezen en werden daarmee verzekerd van een 

toekomst.45 

Met het laten samengaan van wonen en werken in zijn atelier bracht Cuypers 

deze inzichten in praktijk, maar het is de vraag of hij het atelier ook 

daadwerkelijk zag als een ‘cel’ van waaruit het maatschappelijke ideaal van de 

neogotici werkelijkheid zou kunnen worden. Over Cuypers’ politieke 

opvattingen in deze jaren is niets bekend. Maar zijn positie zal zijn bepaald 

door de lokale omstandigheden. De politieke situatie in Limburg was kort na 

1848 verhit en verward. De strijd tussen een nieuwe klasse liberale burgers en 
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de gezeten aristocratie vermengde zich met de strijd tussen separatisten – 

Limburg was sinds 1839 formeel lid van de Duitse bond en er waren 

stemmen voor definitieve afscheiding – en aanhangers van Oranje. En deze 

strijd werd aangewakkerd door de felle economische crisis. De armoede was 

groot en een stad als Roermond stond op de rand van de hongersnood.46 De 

separatisten, onder leiding van de conservatieve aristocratie, wonnen 

weliswaar de lokale verkiezingen van 1848. Maar de nieuwe burgerklasse wist 

haar positie te versterken na de landelijke overwinning van de liberalen in dat 

jaar en de handhaving van het Nederlands gezag in Limburg. 

De katholieke clerus zat in een moeilijke positie. De overwinning van de 

liberalen betekende de bevestiging van de godsdienstvrijheid en een opening 

naar afschaffing van de overheidsbemoeienis met de kerk. Maar tegelijkertijd 

vormde de liberale burgerij een bedreiging voor de katholieke kerk in haar rol 

als geestelijk leider. De politieke verbinding tussen katholieken en liberalen, 

het zogenaamde papo-thorbeckianisme, bleef echter voorlopig intact, zeker 

tot 1868, het begin van de antithese. De bisschop van Roermond, J. Paredis, 

hield zich angstvallig afzijdig van de politieke bewegingen en adviseerde zijn 

geestelijken hetzelfde te doen.47 Ook in zijn herderlijke functies hield hij een 

gematigde koers aan, schipperend tussen het geëngageerde ‘liberale 

katholicisme’ van iemand als Cornelis Broere in Holland en de 

traditionalistische, ultramontane reactie die na 1848 sterk opkwam vanuit 

België. Hij concentreerde zich op het herstel van de vroomheid en de 

christelijke moraal onder de Limburgse katholieken, nodig nadat de 

kerkprovincie bijna drie eeuwen slechts als missiegebied verbonden was 

geweest met Rome. Bij het overeind houden van dit wankel evenwicht had hij 

geen behoefte aan discussies over esthetica. Triomfalisme was bij hem 

anathema en kunst – buiten zijn nominale patronaat van Cuypers’ ‘Atelier de 

sculpture religieuse’ – geen onderwerp van klerikale zorg.48 

Cuypers zat hier in maatschappelijke zin letterlijk en figuurlijk tussenin. 

Vanuit zijn bewogenheid voor de christelijke kunst verkeerde hij intensief 

met een jonge generatie katholieke intellectuelen, deels verbonden aan de 

verschillende opleidingen – in het bijzonder het seminarie te Rolduc – van 
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waaruit Paredis het bisdom probeerde op te bouwen. Personen als W. Everts, 

Th. Ariëns, J.W. Brouwers en zijn vroegere tekenleraar F.H. Linssen werden 

vrienden voor het leven.49 Maar als typische ‘burger’ had hij evenzeer 

contacten met lokale notabelen als Charles Guillon, notaris, 

amateurarcheoloog, verzamelaar van kunst en oudheden, bibliofiel en als 

zoon van een ‘citoyen’, achtergebleven na het vertrek van de napoleontische 

legers, voorman van de liberale burgers in 1848.50 Zijn afkomst en zijn 

optreden lijken Cuypers in deze laatste groep te plaatsen. Als zoon van een 

ambachtsman had hij – mede dankzij de liberalisering van de Nederlandse 

samenleving – via het openbaar onderwijs en met steun van de overheid 

relatief gemakkelijk kunnen opklimmen tot de vrije beroepen. En met zijn 

benoeming tot stadsarchitect had hij als vanzelfsprekend de bijbehorende 

maatschappelijke status gekregen.51 Als zelfstandig ondernemer was hij een 

typische exponent van de nieuwe, tot welvaart gekomen burgerklasse.  

Meer dan de realisatie van een corporatief ideaal, zoals uitgedrukt in 

structuur en vormgeving van zijn Atelier, lijkt de oprichting van de 

werkplaats dan ook een praktisch antwoord van Cuypers op de politieke 

onrust en hongersnood waarmee hij in 1848 in Antwerpen werd 

geconfronteerd en de armoede en politieke polarisatie – tot op de rand van 

opstand – waar hij in 1849, weer thuis, getuige van was. Met de bijdrage die 

zijn Atelier in korte tijd leverde aan de werkgelegenheid in Roermond deed 

hij ontegenzeggelijk een ‘goed werk’. Als ondernemer zal hij zich – naar de 

geest van de tijd – ook filantroop hebben gevoeld en het in die rol als zijn 

taak hebben gezien de verarmde arbeidersklasse mogelijkheden te bieden tot 

verheffing via een opleiding en een regelmatig inkomen.52  

Het beleden corporatisme en de hooggestemde artistieke idealen betekenden 

overigens niet dat de arbeidsverhoudingen zich onderscheidden van wat in de 

negentiende eeuw gebruikelijk was. Het standsbewustzijn was sterk en de 

kunstenaar stond boven de werkende stand.53 Een conflict met zijn werklui in 

het atelier over een rookverbod in de werkplaatsen liet Cuypers zo escaleren 

dat er een staking ontstond en daarbij trad hij niet anders op dan de meeste 

vrije ondernemers in de negentiende eeuw gedaan zouden hebben. ‘Ik zal die 
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revolutionaire geest hoofd bieden’, schreef hij aan zijn vriend Alberdingk 

Thijm, brak de staking met een reeks ontslagen en was tevreden dat hij niet 

had toegegeven aan die ‘flauwe Garibaldi’s’.54 Niet onbegrijpelijk was men in 

deze jaren beducht voor revolutionaire toestanden en toen zijn werklieden 

opruiende liederen zingend door de straten van Roermond trokken, zal 

Cuypers aan de opmars van Garibaldi naar de Pauselijke Staat hebben 

gedacht. Slechts het ontslag van de tekenaars die zich solidair hadden 

verklaard met de ambachtslui, vooral van de talentvolle J.C. Bleys, speet 

hem: dit betekende een verlies voor de kunst.55 

De betekenis van de werkplaats als sociaal experiment lag uiteindelijk niet in 

de aanzet tot verwezenlijking van een breed maatschappelijk ideaal, maar in 

het in praktijk brengen van een door de romantiek geïnspireerd 

gemeenschapsideaal onder beeldende kunstenaars. Deze lag niet in de 

‘corporatie’ van kunstenaars en handwerkers, maar in de op 

overeenstemming van idee gestoelde samenwerking tussen kunstenaars 

onderling, en dan vooral die tussen architect, schilder en beeldhouwer, 

tussen Cuypers, zijn broers Frans en Hubert en Jean Lauweriks. De 

kunstwerkplaatsen waren vooral een antwoord op de ‘Akademiebetrieb’ en 

het maatschappelijk isolement van de kunstenaar in de eerste helft van de 

negentiende eeuw.56 In deze zin vormde Cuypers’ Atelier de voorloper van 

William Morris’ Red House, opgericht in 1859.57  

Het is typerend voor idee en opzet van het Atelier dat Cuypers bij zijn 

verhuizing naar Amsterdam de werkplaats in Roermond kon achterlaten en 

alleen meesterbeeldhouwer Lauweriks meenam.58 De productie kon op 

afstand worden gestuurd via tekeningen, die per post werden verzonden, op 

dezelfde manier als Pugin dat deed. Het aangeven van de artistieke richting 

moest echter in samenspraak gebeuren met de kunstenaars. In Amsterdam 

werkten Lauweriks en hij gezamenlijk in één atelier.59  

Een groot aantal ambachtslieden, kunstenaars en architecten werd in de loop 

der jaren opgeleid in Cuypers’ Atelier. En het was deze jonge generatie die in 

het ‘krachtig Gesammtleben der middeleeuwen’, zoals Jozef Alberdingk 

Thijm het zou kenschetsen,60 met Cuypers als ideaaltype van de kunstenaar 
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aan het hoofd, de kiemcel herkende van een nieuwe gemeenschapskunst.61 

Aan het begin van de jaren negentig van de negentiende eeuw kreeg dit 

begrip een centrale plaats in de ideologie van de Nieuwe Kunst, zoals onder 

andere geformuleerd door de componist Alphons Diepenbrock. Bij Cuypers – 

die de term overigens niet hanteerde – had Diepenbrock de betekenis van het 

begrip gemeenschapskunst aan den lijve ondervonden. Als kind kreeg hij 

tekenles bij zijn oom Pierre aan huis en in 1894 schreef hij, na het zien van de 

Bossche wandschilderingen, het sleutelstuk van de nieuwe beweging, aan A.J. 

der Kinderen: ‘Ik begrijp nu gelukkige momenten van jaren geleden. Wat ik 

aan Cuypers gehad heb, zelfs aan het gaan door zijn huis en het zien van hem 

in zijn werk. Toen bevredigde mij dat, nu vind ik hetzelfde terug, de Eenheid 

van Leven die de Middeleeuwen was, de grote klokkengalm der Waarheid die 

zonder smart is en den hechten ideeënbouw als een koepel boven de aarde.’62 
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De neogotische beweging: constructie, stijl, ornament 

 

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd ornament, zoals gezegd, 

bepalend voor de kunstwaarde van de architectuur. Zeker voor de eerste 

generatie neogotische ‘realisten’ of ‘rationalisten’ had ieder detail 

constructieve betekenis en tegelijk decoratieve en symbolische waarde.63 Het 

ontwerpen van bouwsculptuur en vlakornament, boog- en zwikvullingen, 

kapitelen, kraagstenen, sluitstenen, rozetten, hogels, kruisbloemen en 

dergelijke en het profileren en decoreren van ribben, lijsten, banden en 

friezen werden daarmee van cruciale betekenis voor het werk van de 

architect.  

De schetsboeken van Cuypers laten zien dat hij zich al tijdens zijn studie 

intensief bezighield met het ornament. Eerst, onder invloed van Berckmans’ 

karakterleer, als op zichzelf staand thema ingegeven door de noodzaak een 

breder arsenaal aan historische voorbeelden paraat te hebben voor het 

uitwerken van de verschillende ‘modi’ binnen het stijlpluralisme.64 Later, na 

het lezen van Pugin, op zoek naar het verband van het ornament met de 

constructie van het gebouw. De aard en de eigenschappen van het materiaal 

en de wijze van bewerking komen daarbij steeds duidelijker naar voren als 

een bepalende factor in het ontwerp. De positieve kritiek op juist dit aspect 

van zijn inzending voor de Parijse wereldtentoonstelling in de Ecclesiologist 

onderstreept het tempo waarin hij zich Pugins beginselen eigen maakte.  

Ook bij het ornament was er in de praktijk sprake van ambachtelijkheid op 

het niveau van de tekening. De grote hoeveelheid ornamentschetsen en 

ontwerpen van de hand van Cuypers laten zien dat de vrijheid van de 

ornamentwerker in het decoreren van gebouwen of meubilair – die voor 

Ruskin de kern vormde van zijn kunstideologie – steeds gebonden bleef aan 

het stramien van de ontwerptekening van de architect. Dat kon ook niet 

anders. Het historisch voorbeeld moest, naar de leer van Pugin, steeds het 

uitgangspunt zijn bij het ontwerpen van ornament en het vormgeven van de 
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constructie. Alleen door het weer opnemen van de nationale (middeleeuwse) 

traditie in het ornament kon het organisch verband tussen constructie en 

decoratie, verloren gegaan met de introductie van vreemde, heidense 

motieven in de Renaissance, worden hersteld.65 ‘Revive, not invent’, was 

Pugins credo.66 En alleen de architect bezat door zijn esthetische en 

historische studies de kennis om deze ‘revival’ te bewerkstelligen. Vandaar de 

nadruk op esthetica en kunstgeschiedenis bij de hervorming van het 

bouwkunstonderwijs.67  

Heruitgaven van Das Büchlein von der fialen Gerechtigkeit van Mathias 

Roriczer en het Album van Villard de Honnecourt in de jaren veertig en vijftig 

leverden het bewijs voor Pugins stelling dat ook in de Middeleeuwen sprake 

was van ‘generirende Gesetze’, in casu: geometrische ontwerpsystemen op 

grond waarvan de bouwmeesters het ontwerpproces en de bouw 

beheersten.68 De middeleeuwse bouwmeesters konden nu niet langer worden 

afgedaan als ambachtslieden die maar voortstapelden en beeldhouwers die er 

vrolijk op loshakten, met als resultaat een vanwege zijn historische betekenis 

en religieuze associaties interessant product, dat echter door zijn 

beginselloosheid ongeschikt was als uitgangspunt voor een eigentijdse 

bouwkunst. Niet toevallig werden deze verhandelingen ingezet in de strijd 

tegen de Vitruvianen en de Académie des Beaux-Arts, die de gotiek juist 

verwierp als een bouwkunst zonder beginsel.69 

 

In zijn vroegste schetsboeken, te dateren rond 185070, vulde Cuypers eerst 

blad na blad met rijk gevarieerd en met een zekere virtuositeit getekend 

‘deuxième rococo’71 of ‘second empire’ ornament, van het genre dat later door 

Michel Liénard verzameld zou worden en voorgeschreven voor het Belgische 

tekenonderwijs.72 Dit maakt vrij abrupt plaats voor schetsen naar 

middeleeuwse voorbeelden. Een tekening van het frontispies van Pugins Le 

meuble dans le style gothique 15e siècle uit 1844 in een van deze 

schetsboeken 73 en een aantal schetsen naar Kings Vrais Principes74 laten 

geen twijfel over de bron van deze herbezinning op het ornament. Daniel 

Ramées compendium van de gotische kerkbouw in Europa, Le moyen age 
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monumental et archéologique, Parijs, 1843, zal hierbij ook een rol hebben 

gespeeld.75 In zijn twee vroegste schetsboeken zijn verscheidene platen uit dit 

werk gekopieerd. Geconfronteerd met de explosieve groei van zijn praktijk 

had Cuypers in snel tempo voorbeelden nodig van binnen de nieuwe 

esthetiek verantwoorde, ‘ware’ oplossingen voor constructieve en 

compositorische problemen en van ornament. De in aantal sterk toenemende 

publicaties op het gebied van de middeleeuwse kunst werden daarbij, zeker in 

de eerste jaren van zijn praktijk, belangrijke bronnen en hij investeerde 

systematisch in de opbouw van een bibliotheek en een collectie platen.  

Al in de jaren veertig verschenen er, als uitvloeisel van het groeiend aantal 

kerkrestauraties, prachtuitgaven van opmetingstekeningen en ontwerpen 

voor de reconstructie en/of voltooiing van kerkgebouw en decoratie, meestal 

met een historische toelichting van een archeoloog, die bevruchtend werkten 

op architectuur en kunstnijverheid. Werken als die van Boisserée, Schmitz, 

Von Baier, Serrure, Lassus, Ramée, Duban en Viollet-le-Duc over 

respectievelijk de kathedralen van Keulen, Freiburg, Straatsburg, Antwerpen, 

Chartres, Noyon en Parijs tonen de populariteit van het genre. Een reeks van 

deze werken was in het bezit van Cuypers. 

Aan het begin van de jaren vijftig kreeg de neogotiek ook op het vaste land 

een eigen momentum als nieuwe canon, als antwoord op het stijldilemma, los 

van het historisch onderzoek naar de Middeleeuwen. Naast het zich in stevig 

tempo voortzettende kunsthistorisch en ‘ecclesiologisch’ onderzoek – een 

ontwikkeling waarvan Cuypers getuige zijn bibliotheek goed op de hoogte 

bleef76 – kwamen er praktijkgerichte plaatwerken op de markt, gericht op het 

bouwkundig onderwijs en de praktiserende architect.77 Deze waren bedoeld 

om te voorzien in het gebrek aan werken waarin ‘die aus den alten Arbeiten 

gezogenen Principien für Gegenstände, wie sie in unsern heutigen Bauten 

erforderlich sind’ werden toegepast, zoals G.G. Ungewitter – een protestants 

architect die zich onder invloed van de geschriften van Reichensperger van de 

Rundbogenstil had bekeerd tot het gotisch rationalisme – schreef in het 

voorwoord bij de tweede druk van zijn veelgebruikte Vorlegeblätter für 

Holzarbeiten.78 ‘Schon viel ist geschehen, um uns das Mittelalter näher zu 
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rücken’, constateerde hij bij de uitgave van zijn Vorlegeblätter für Ziegel und 

Steinarbeiten, ‘nur nicht so recht in handwerklicher und baulicher 

Rücksicht.’79 In zijn streven via tekenvoorbeelden het handwerk en de 

bouwpraktijk te hervormen, richtte ook Ungewitter zich in eerste instantie tot 

de architect, slechts indirect tot de handwerksman. Op instigatie van August 

Reichensperger begon Vincenz Statz in 1854 met de uitgave van zijn Gotische 

Entwürfe (Bonn, 1854–1858), om de vorming van een neogotische school, 

van een op de gotiek geënte praktijk in architectuur en kunstnijverheid te 

bevorderen;80 met de publicatie van het Gotisches Musterbuch, door Statz en 

Ungewitter gezamenlijk samengesteld, zag Reichensperger zijn roep om 

‘gesunde und brauchbare Musterbücher für Architektur und 

Ornamentzeichnen’, als tegenwicht voor de ‘antikisirenden Vorlegeblätter’, 

vervuld.81 Ook voor Reichensperger was het tekenen klaarblijkelijk het 

middel om de band tussen kunst en handwerk te herstellen, en was het de 

architect die via de tekening de kunsten en de ambachten weer samenbracht.  

Cuypers bezat complete series van het Musterbuch en de Entwürfe; ook de 

Vorlegeblätter, die een ruime verspreiding hadden, heeft hij zeker gekend.82 

Keulen was letterlijk en figuurlijk zeer nabij en het werk van het trio 

Reichensperger, Ungewitter en Statz mag gelden als een belangrijke bron 

voor zijn eerste stappen in het gotisch rationalisme. Hun plaatwerken waren 

van grote betekenis voor de vroege werken van Cuypers, vooral de uitwerking 

van de constructieve details en het ornament, zoals bijvoorbeeld is te zien aan 

de dakrand van een van zijn eerste woonhuisontwerpen, het pand aan de 

Swalmerstraat te Roermond: deze lijkt overgenomen uit Ungewitters 

Vorlegeblätter. Niet toevallig werd dit woonhuis in de catalogus bij de grote 

overzichtstentoonstelling van Cuypers’ werk in 1907 door zijn zoon – auteur 

van de tekst – naar voren geschoven als zijn eerste ontwerp en gepresenteerd 

als voorbeeld hoe Cuypers ‘aanstonds in de allereerste werken alleen echte 

materialen volgens hun aard gebruikt’ en decoratiemotieven ontwikkelde 

uitgaande van ‘inheemsche materialen’ als de lokale veldovensteen. Dat 

Pugin en Ungewitter hier een belangrijke rol bij speelden, werd niet 

vermeld.83  
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Via de bibliografieën en de boekbesprekingen in de tijdschriften van de 

beweging bleef Cuypers op de hoogte van nieuwe publicaties en lichtte er de 

voor zijn Atelier bruikbare boek- en plaatwerken uit. Het Duitse Organ für 

christliche Kunst, geredigeerd door de Keulse kunstschilder Friedrich 

Baudri,84 werd zijn eerste directe verbinding met de internationale 

neogotische beweging. Gezien de sterke opkomst van de beweging in het 

Rijnland is het niet verwonderlijk dat juist Duitse voorbeelden – met name 

ook het werk van Statz – in de vroegste periode een belangrijke rol 

speelden.85 De Annales Archéologiques merkte op dat Cuypers’ preekstoel, 

tentoongesteld in Parijs, naar hun smaak wel erg op veertiende en vijftiende-

eeuwse Duitse voorbeelden steunde;86 Statz zag dit echter als de juiste 

richting: hij zou desgevraagd een ontwerp van Cuypers voor een orgeltribune 

in de abdijkerk te Rolduc hebben verkozen boven een concurrerend plan van 

de Keulse dombouwmeester Ernst Zwirner.87  

Cuypers beperkte zich echter niet tot Duitsland. Vanaf het begin van zijn 

praktijk was hij breed georiënteerd met betrekking tot de gotiek. Via de 

Belgische edities van Pugins plaatwerken uit begin van de jaren vijftig blijft 

Engeland een mogelijke bron in de vroege jaren van zijn praktijk88; vanaf 

1860 was hij geabonneerd op de Ecclesiologist. Ook keek hij al vroeg naar 

Frankrijk. In 1855 kwam hij terug van een bezoek aan de 

wereldtentoonstelling in Parijs met een abonnement op Didrons Annales 

Archéologiques en Gaussens Portefeuille Archéologique (een uitgave van 

Didron); mogelijk kocht hij toen ook het eerste deel van Viollet-le-Ducs 

Dictionnaire Raisonné de l’architecture Française du XI au XVIe siècle, 

verschenen in 1854. Daarnaast bezat hij meer algemene werken met 

bruikbare ornamentvoorbeelden, zoals Léon Gaucherel, Exemples de 

décoration appliques à l’architecture et à la peinture depuis l’antiquité 

jusqu’à nos jours, Parijs, 1857, door Viollet-le-Duc begroet als een monument 

voor de bevrijding van het ornament van de klassieke canon;89 en het 

standaardplaatwerk van de post-Vitruviaanse generatie: Jules Gailhabaud, 

L’Architecture du Vme au XVIIme siècle et les arts qui en dépendent etc., in 
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1851 begonnen met een aflevering over de kathedraal van Reims.90 Deze 

brede oriëntatie wil overigens niet zeggen dat Cuypers de lokale traditie 

negeerde. Zijn eerste opdrachten brachten hem in contact met de regionale 

Brabantse en Limburgse dorpskerkjes uit de Middeleeuwen en in zijn eerste 

kerkontwerp, een kleine parochiekerk te Oeffelt, is deze invloed terug te 

vinden. Het Organ verschafte hem een reeks voorbeelden van de Noord-

Nederlandse gotische kerkbouw, zij het wat het ornament betreft niet zeer 

bruikbaar.91 

Zijn schetsen wijzen er op dat hij de verzamelde voorbeelden intensief 

bestudeerde. Steeds op zoek naar passend ornament en naar esthetische en in 

Puginiaanse zin ‘ware’ oplossingen voor constructieve en compositorische 

problemen, formeerde hij in de loop der jaren al schetsend een eigen 

‘Bauhüttenbuch’, een persoonlijk compendium van middeleeuwse 

voorbeelden. De schetsbladen werden gerubriceerd naar gebouwonderdeel 

bewaard – ‘kapitelen’, ‘fialen en pinakels’, ‘vensters’, ‘torenspitsen’, ‘letters en 

cijfers’, ‘mozaïekvloeren’, ‘smeedwerk’, ‘engelen’, ‘emblemes, allegorieën’ – 

wat er op wijst dat deze tot in lengte van jaren door Cuypers en zijn 

medewerkers in Roermond en later in Amsterdam werden geraadpleegd en 

gebruikt. Ook het doorgeven van de historische voorbeelden aan zijn atelier 

gebeurde via de tekening. Daarnaast verzamelde hij van meet af aan 

reproducties en foto’s van bruikbare voorbeelden die eveneens systematisch 

geordend werden bewaard.92  

De confrontatie met een reeks regionale varianten van de gotiek – uit zijn 

studietijd kende hij ook de Vlaamse gotiek goed – moet hem al vroeg een 

relativerende houding ten aanzien van het nog overheersende ‘copyisme’ 

hebben bezorgd. Waar Pugin vasthield aan de eigen Engelse variant van de 

christelijke architectuur, in het bijzonder uit de late dertiende en de vroege 

veertiende eeuw, hadden de Ecclesiologists het te kopiëren voorbeeld nog 

exacter gedetermineerd als het veertiende-eeuwse ‘Middle pointed’ en 

hielden daar in het begin van de jaren vijftig nog streng aan vast.93 Statz 

koerste in theorie en praktijk op lokale Rijnlandse voorbeelden. ‘J’ai toujours 

cherché à identifier encore mes traveaux au style, aux procédés techniques et 
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aux matériaux des traveaux de l’ancien temps, m’éclairant des monuments 

encore existants dans la localité ou j’avais à construire’, schreef hij in een 

korte toelichting bij de uitgave van zijn werken.94 Ook Ungewitter legde de 

nadruk op lokale eigenaardigheden bij de keuze van middeleeuwse 

voorbeelden voor contemporaine ontwerpen.95 Voor Didron bestond alleen 

de Franse dertiende eeuw. In een bespreking van het plaatwerk van 

Ungewitter, overgenomen door het Organ, merkte hij op: ‘malheureusement 

[Ungewitter] est trop Allemand, trop amoureux du XV et XVIième siècle: (...) 

inspirez vous du style qui mérite seul le nom de gothique, du style du 

XIIIième siècle’. Voor alle zekerheid moest de Duitse gotiek eigenlijk uit de 

geschiedenis verwijderd worden: ‘La ville de Nuremberg, la cathédrale d’Ulm 

et (...) les parties les plus récentes de la cathédrale de Cologne corrompent 

l’Allemagne (...) qu’on leur rase Nuremberg, qu’on leur abatte la cathédrale 

d’Ulm et qu’on leur cache (...) la cathédrale de Cologne’.96  

Ook Cuypers werd, na hun kennismaking op de wereldtentoonstelling, 

onmiddellijk door Didron onder vuur genomen.97 In de Annales 

Archéologiques deed hij al zuinig over de stijl van zijn preekstoel en toen 

Cuypers hem bij hun eerste ontmoeting enige kerkontwerpen liet zien, wees 

Didron de mengeling van Maas- en Rijnlandse elementen in diens werk 

zonder meer af. Via Alberdingk Thijm, met wie Didron bevriend was, drong 

hij er op aan dat Cuypers zich op de Franse dertiende eeuw zou richten: ‘car 

c’est le plus sage, le plus sobre, le plus solide et le plus beau’.98 Toen Cuypers 

vervolgens de uitgaven over de kathedralen van Chartres en Noyon bij hem 

bestelde, boekte Didron dit als een overwinning in zijn blad. Onder de kop ‘Le 

XIIIe siècle résuscité en Hollande’ meldde hij in triomf dat Cuypers zich op 

deze werken wilde inspireren en citeerde publiekelijk uit zijn brief: ‘Je 

m’occupe en ce moment d’ouvrages importants’, schreef Cuypers, ‘je 

construis deux autels en style du XIIIe siècle: l’un semblable ou à peu près à 

celui de votre Sainte Chapelle de Paris; l’autre d’après le maître autel d’Arras, 

publiée dans les Annales Archéologiques.’99 Misschien nog in hetzelfde jaar 

onderstreepte Cuypers de waarschuwing van Viollet-le-Duc tegen de 

overdaad aan detail in de Duitse kunst, geuit in diens Lettres d’Allemagne: 
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‘l’art allemand ne sait pas faire de ces sacrifices nécessaires dans toute 

composition, il se perd dans les détails; il rassemble, mais ne conçoit pas.’100  

De Franse dertiende eeuw werd weliswaar een belangrijk referentiepunt voor 

Cuypers, maar dit betekent niet dat hij was ‘bekeerd’ door Didron, met zijn 

naar chauvinisme neigende regionalisme. Zijn schetsen en ontwerpen uit de 

jaren vijftig wijzen, gelet op het ornament, op een eclectische houding ten 

aanzien van de gotiek.101 Een klacht van Cuypers over het ‘verminderen in 

belangrijkheid’ van de Annales, nota bene in het jaar dat Didron hem in 

Roermond kwam opzoeken, onderstreept dat hij zich als ontwerper verre 

hield van een puristisch archeologische benadering als die van Didron.102 

Zijn eclectische houding wijst eerder op verwantschap met de groep jonge 

liberale Ecclesiologists in Engeland, bekend geworden als de ‘High Victorian 

Movement’.  
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‘Development’: van middeleeuws ‘copyisme’ naar neogotisch 

eclecticisme 

 

In de jaren vijftig begonnen twee stromingen zich steeds scherper af te 

tekenen onder de neogotici. Enerzijds de blijvend door Pugins kruistocht 

voor een katholieke architectuur geïnspireerde architecten, die zich richtten 

op het reproduceren van middeleeuwse voorbeelden en het regenereren van 

de verschillende lokale tradities – in Engeland aangeduid met ‘copyism’103 – 

en zich steeds meer tot instrument maakten van de katholieke clerus in zijn 

streven naar een eigen gezicht. De kunstenaars van het Nederlandse Sint-

Bernulphusgilde, een besloten klerikale vereniging, voegden zich aan het eind 

van de jaren zestig naadloos in deze traditie.104 Anderzijds de groep jongere 

architecten die de middeleeuwse architectuur als model zag in het bredere 

kader van het negentiende-eeuwse stijldilemma en vanuit dit model op zoek 

was naar een universele en eigentijdse stijl. Architecten als Statz, Bethune, 

Hansom, Lassus en later Tepe105 verstarden min of meer in het kopiëren van 

(lokale) middeleeuwse voorbeelden. Butterfield, Scott, Street en Burges, de 

belangrijkste vertegenwoordigers van de High Victorian Movement’, 

daarentegen streefden al sinds het einde van de jaren veertig naar een 

‘nieuwe’ gotiek, waarbij formele en constructieve aspecten van groter belang 

werden geacht bij de keuze van historische motieven, dan het verlangen naar 

een regionale architectuur en argumenten van religieuze of symbolische aard. 

Maar ornament bleef een centraal thema in deze discussie.106  

De oorsprong van de ‘High Victorian Movement’ lag in de ‘sweeping reform’ 

van de Cambridge Camden Society in 1845/46 die leidde tot de oprichting 

van de Ecclesiological Society en de verhuizing van de society van het 

conservatieve klimaat van Cambridge naar het liberalere London. Het 

copyisme werd opengebroken en met het begrip ‘development’ als strijdkreet 

werd een lans gebroken voor een opener benadering van de Middeleeuwen, 

voor een ‘medieval eclecticism’ met inachtnemening van de technische 

vernieuwingen van de negentiende eeuw. De drijfveer was een veranderde 
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visie op de geschiedenis, waarin niet de erfenis van het verleden maar het 

evolutionaire karakter van de geschiedenis centraal stond.107 In 1846 werd 

het ‘principle of development’ aangenomen door het bestuur van de Society 

en na enig touwtrekken door de redactie van de Ecclesiologist naar buiten 

gebracht. ‘We have all of us been impressed with the feeling that Christian 

Architecture must be developed to suit present exigencies, that though old 

churches should be our types, they should not in everything be our exact 

models, in short, that we should view them in a liberal and not in a merely 

archeological point of view’, zo zette A.J. Beresford-Hope, de leider van de 

liberaliseringscampagne, het nieuwe beginsel uiteen. ‘We must once and for 

ever burst the bonds of mere pedantic archeology, we must pray that other 

ages may exclaim: see how the architects of the middle ages improved upon 

their Romanesque inheritance (...) see how we of this late age, following their 

great example, are striving (...) to surpass even them.’108 

De nieuwe richting profileerde zich, in afwachting van een ‘eigen’ 

ontwikkeling, in eerste instantie door een brede, ongelimiteerde 

belangstelling voor en verwerking van de continentale gotiek, waarbij naast 

de gotiek in Normandië, het Ile-de-France en Vlaanderen – voor de Engelsen 

het voorbeeld van middeleeuwse seculiere architectuur – de Noord-Italiaanse 

gotiek met haar ‘structural polychromy’ door Ruskin, Burges en Street werd 

‘ontdekt’ en naar voren geschoven als een nieuwe bron van inspiratie.109 

Beresford-Hope financierde persoonlijk haar eerste manifest met de bouw 

van William Butterfields All Saints, Margaret Street, London, een kerk die 

geldt als prototype voor een nieuwe stadsparochiekerk, vooral voor de 

strijdende kerk in de sloppenwijken, en als eerste voorbeeld van de 

polychrome architectuur populair in de jaren vijftig.110  

G.E. Street, de meest uitgesproken theoreticus van de High Victorians, 

koppelde aan het begin van de jaren vijftig het streven naar ‘development’ los 

van kerkbouw en christelijke kunst en stelde in een reeks richtinggevende 

artikelen, verschenen tussen 1850 en 1853, het vraagstuk van een nieuwe 

universele stijl centraal. In ‘The True Principles of Architecture and the 

Possibility of Development’, gepubliceerd in de Ecclesiologist van 1853, 
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probeerde hij de roep om een nieuwe eigentijdse stijl te verbinden met het 

‘absolute medievalism’ van Pugin.111 ‘Copyism’, zo redeneerde Street, kon niet 

tot een nieuwe stijl leiden, maar het creëren van een nieuwe stijl uit het niets 

was evenmin mogelijk. De middeleeuwse architectuur leverde de beste 

voorbeelden van de juiste architectonische beginselen en vanuit een breed 

arsenaal aan vormen kon deze verder worden ontwikkeld (‘development’) om 

te voldoen aan de eisen van de negentiende eeuw.112 In de woorden van een 

andere voorman van de High Victorians, G.G. Scott: ‘let us retain every 

beauty which Christian art has produced, from its birth to its decay, hoping 

that each will one day take its place in future and more comprehensive 

developments’.113 Scott zag het ‘copyism’ als de leertijd van de neogotiek en 

achtte het moment voor een ‘move forward’ aangebroken.114 Beresford-Hope 

introduceerde voor dit procédé in 1858 de term ‘progressive eclecticism’, 

daarmee in principe aansluitend bij César Daly’s ‘principe de la liberté dans 

l’art’ als tussenstap naar ‘L’Art Nouveau’,115 maar zonder de Middeleeuwen 

als voornaamste bron los te laten.116 

Het is niet waarschijnlijk dat Cuypers de teksten van Street en Scott uit de 

eerste hand kende. Deze zijn niet in zijn bibliotheek aangetroffen. Maar via 

het Organ für christliche Kunst was hij op de hoogte van de ontwikkelingen in 

de neogotische beweging in Engeland, toonaangevend in deze jaren. Vanaf 

1854 verschenen hierin met regelmaat ‘Kunstberichte aus England’ of brieven 

‘Aus London’, waarin verslag werd gedaan van de voortgang van de beweging 

en van nieuwe ontwikkelingen in theorie en praktijk van de neogotische 

architectuur. De theoretische discussies rond de keuze van het ornament en 

de pogingen het niveau van het ornamentwerk in de praktijk te verbeteren 

werden hierin op de voet gevolgd.117 In de meeste gevallen baseerden de 

anonieme auteurs zich daarbij op artikelen en verslagen van lezingen in The 

Builder. A journal for the Architect, Engineer, Operative and Artist, het 

toonaangevende architectuurtijdschrift in Engeland in de jaren vijftig, dat de 

Ecclesiologist steeds meer verving als het orgaan van de High Victorians.118  

Op de wereldtentoonstelling te Parijs in 1855 had Cuypers uitgebreid 

kennisgemaakt met het werk van de High Victorians. Volgens de berichten in 
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de Ecclesiologist waren de Engelsen de enigen die er origineel werk van 

betekenis toonden. Hij zag er werken van architecten als Carpenter, Clutton, 

Butterfield (All Saints) en Scott (ontwerpen voor de Nikolaikirche en het 

Rathaus te Hamburg).119 Didron raadde hem bij deze gelegenheid aan contact 

te zoeken met Beresford-Hope. Cuypers zal de berichten over hun verdere 

ontwikkeling dan ook met aandacht hebben gevolgd.120  

In mei 1855 klaagde de anonieme schrijver van de brieven ‘Aus London’ over 

de te veel ‘nach einem Modelle’ ontworpen dorpskerken in Engeland, dat wil 

zeggen te veel ‘early middle pointed’, maar in het volgende nummer werd 

Butterfields ‘All Saints’ met haar ‘verschiedenen ornamentirenden Motiven’ 

en om ‘dem polychromischen Charakter’ van de baksteenbouw aanbevolen, 

‘wenn diese Anordnung auch eine Neuerung [ist] in gothischem Style.’ 

‘Development’ werd voorzichtig geaccepteerd in het blad dat overigens 

vrijwel uitsluitend ontwerpen publiceerde van de Rijnlandse ‘copyist’ Statz.121  

Een maand later werd de discussie rond ‘development’ toegespitst op de 

kwaliteit van het ornament. Aanleiding waren de veelvuldige financiële en 

praktische problemen, die vaak leidden tot het weglaten van het ornament in 

de uitvoering. De auteur maakt daarbij een onderscheid tussen twee soorten 

ornament: ‘die rein constructive (Ornamentation) in Maass und Stabwerk, 

Gliedern und Gurten, und die figurative, belebende, in alle 

Nebenornamenten zur Belebung der Linien, der Massen.’ Het eerste kon ‘in 

den Steinmetzhütten nach der Chablone bearbeitet werden’, waarbij het er 

slechts op aankwam de tekening zorgvuldig te volgen, met het oog op de 

constructieve lijnen, op ‘richtiges Aufreissen, genaue Behandlung der Linien, 

genaues Zusammenpassen, auf fleissiges Zusammenstimmen der 

Verbindungslinien.’ Het tweede, de ‘freie Ornamentation’, van ‘Capitälen, 

Giebelblumen, Kreuzblumen, Schlusssteinen, Simsverzierungen u.s.w.’ moest 

‘an Ort und Stelle, wo sie wirken und beleben soll, mit lebendigem Gefühl 

ausgeführt’ worden. Alleen dan kon de ‘freie Bewegung des einzelnen 

Ornaments und seinen harmonischen Einklang zum Ganzen’ worden bereikt; 

alleen dan ontstond de ‘harmonischen Verschiedenheit’, de eenheid in 

veelheid, waarin het Engelse en Franse ornamentwerk uit de Middeleeuwen 
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excelleerde. Het werk aan de Keulse Dom werd vanuit dit oogpunt 

bekritiseerd: het nieuwe ornament was weliswaar perfect van uitvoering, 

maar sjabloonmatig, mechanisch, koud, eenvormig, want niet in reactie op de 

constructie en met het oog op de val van licht en schaduw uitgevoerd. Hier 

weerklinkt Ruskins roep om de terugkeer van de beeldhouwer en 

ornamentwerker die in vrijheid hun beitel over het gebouw lieten gaan en zo 

de architectuur tot leven wekten.122  

Het gebrek aan praktijkgerichte publicaties, nodig om de ‘Handwerker (...) 

als Vermittler zwischen der freien Kunst und dem Handwerke 

heranzubilden’, werd ook in het Organ aan de orde gesteld en het Londense 

‘Architectural Museum’, opgericht door G.G. Scott, herhaaldelijk genoemd als 

ideaal van een ‘Bildungsstelle’. Dit museum gold als een plek waar 

handwerkers aan de hand van de verzameling middeleeuws ornament en een 

begeleidend programma van voordrachten op voorbeeldige wijze werden 

opgeleid tot ‘lebendiger Nachahmung in der Gegenwart’.123 En de Duitsers 

werden aangezet hun (diocesane) collecties van christelijke kunst op 

eenzelfde manier operatief te maken. Ook de verzameling van ornamenten in 

het Crystal Palace, bijeengebracht door Owen Jones, werd als voorbeeld 

aangevoerd. Dit zal Cuypers hebben geïnspireerd tot het verzamelen van 

afgietsels als studiemateriaal voor zijn leerjongens en een voorbeeld zijn 

geweest voor hem en zijn ‘kunstbroeder’ Alberdingk Thijm in hun pogingen 

een Nederlands equivalent van het ‘Architectural Museum’ te formeren aan 

het eind van de jaren vijftig.124 Het belang voor de vernieuwing van het 

ornament van de reeks Engelse plaatwerken met (reis)schetsen, in de loop 

van de jaren vijftig gepubliceerd door onder anderen Ruskin, Street en Shaw, 

geeft aan dat uiteindelijk toch weer vooral de tekening optrad als 

intermediair, als ‘Vermittler’ tussen kunst en handwerk.125 



 

 
Concept proefschrift Aart Oxenaar (deze versie afgedrukt op 11/13/09)    

33

Natuur en geometrie als leidraad 

 

Terwijl het Organ für christliche Kunst enerzijds vasthield aan een strikt 

katholieke interpretatie van de gotiek126 en de nadruk bleef leggen op haar 

morele, religieuze lading – ‘derselbe Geist, der in der Kirche athmet soll auch 

ausserhalb Alles durchdrungen haben’127 – moet anderzijds via de berichten 

uit Engeland tot Cuypers zijn doorgedrongen hoe daar een nieuwe generatie 

zich losmaakte van Pugins religieus geladen historisme en de ecclesiologie. 

Theologisch geladen discussies, ‘ritualism’ en de hang naar symboliek, 

verdwenen naar de achtergrond en maakten plaats voor het ornament, voor 

de samenhang tussen compositie constructie en ornament, als centraal 

thema.128 ‘Unsere denkenden Architekten (richten sich) immer mehr auf die 

Ornamentation, sei es nun polychromische sei es rein plastische, ihr 

Augenmerk’, zo kon in 1858 tevreden uit Engeland worden bericht. Wel vond 

men de kwaliteit nog te wensen overlaten.129 Ook Cuypers, in Roermond ver 

weg van de discussie, bleef studeren op het ornament en maakte op al zijn 

reizen, zowel binnen Nederland als daarbuiten, stelselmatig schetsen van 

constructiedetails, bouwsculptuur, vlakornament, heraldiek en allegorische 

voorstellingen, die hem bij het oplossen van problemen in zijn ontwerpwerk 

van pas konden komen. Snel neergezet in kleine opschrijfboekjes, vaak in een 

vluchtig aquarel voorzien van het kleurschema en in enkele woorden geduid 

of nader toegelicht, werden deze schetsen vervolgens toegevoegd aan wat op 

den duur zijn persoonlijk ‘compendium’ werd.130 

Tegelijkertijd werd er vanuit Engeland gewaarschuwd voor het platweg 

kopiëren van historische voorbeelden, tegen ‘bloss mechanische 

Nachtreiberei’ en werd steeds herhaald dat in het ornament gezocht moest 

worden naar vernieuwing, naar ‘development’. Via het Organ kreeg Cuypers 

het ‘dilemma of style’ voorgeschoteld als een ‘dilemma of ornament’. ‘Das 

System der Gotik steht in seinen Grundprincipiën fest’, zo parafraseerde het 

blad in 1855 Scotts ‘On the progression of Styles in Ornament’, ‘ist aber ein 

lebendiges und daher [ist] eine freie Weiterbildung seines Organismus, eine 

freie Benutzung seiner Mittel denkbar, werden dieselben nur constructiv und 
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organische richtig angewandt.’ Het vooroordeel dat datgene waar geen 

voorbeeld voor was in een middeleeuws werk verworpen diende te worden, 

moest uit de wereld: ‘Nur dann kunnen (...) Neubildungen verworfen werden, 

wenn sie constructionswidrig, wenn sie unschön, wenn sie Mangel des 

Gefühls für das richtige Verhältniss bekunden. Keinenfalls kann eine freie 

Kunst zum Resultat des Antiquarianismus herabgewürdigt werden, und das 

wird die Gothische Kunst, bewegt man sich nur in den Grenzen des uns in 

den alten Denkmalen dieses Styls gegebenen.’ 

Deze ‘freie Weiterbildung’ van de gotiek kon bereikt worden wanneer de 

kunstenaar zich zou wenden tot het enige toevluchtsoord uit de ‘Sclaverei des 

Vergangenen in Bezug der architectonischen Ornamentation’: de natuur. De 

geschiedenis was niet meer genoeg en het Organ aarzelde niet deze 

boodschap van over het kanaal door te geven. Met grote instemming wordt 

geciteerd hoe Scott de natuur als de enige ‘Kunstregel des decorativen 

Künstlers’ presenteert: ‘Der Kunsthandwerker muss nur Pflanzen, wie er sie 

allenthalben bei jedem Ausfluge findet, studiren, und bald wird er einsehen, 

welche unerschöpfliche Quellen des Schönsten zur Ornamentation die Natur 

ihm hierin bietet. Auch das unscheinbarste Pflänzchen liefert Motive zum 

Ornamente; man muss sie durch das Studium der Natur (...) nur richtig und 

lebendig aufzufassen und anzuwenden lernen.’131  

Scott vond in de natuur de oplossing voor het dilemma van zijn generatie, 

gevangen tussen het besef dat een nieuwe stijl niet uit het niets gemaakt kon 

worden en dus gebonden was aan de geschiedenis als voorbeeld, en 

tegelijkertijd, vanuit het nieuwe geloof in het evolutionaire karakter van de 

geschiedenis, de ‘progrès continue’ zoals de Fransen het noemden,132 

toegewijd aan de zaak de historische erfenis verder te ontwikkelen naar de 

eisen, de omstandigheden en de mogelijkheden van de eigen tijd; met andere 

woorden: toegewijd aan ‘Neubildung’, zoals ‘development’ in het Duits werd 

vertaald.133  

Een jaar later werd in het Organ aangekondigd hoe ook Owen Jones met zijn 

Grammar of Ornament ‘den Ornamentisten (...) nachdem er mit ihm alle 

Perioden durchwandelt, wieder an die Natur zurückführt, als zur eigentliche 
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Urquelle der Ornamentik’. Jones stelde – radicaler dan Scott – het vinden 

van een nieuwe stijl in de architectuur gelijk aan het ontwikkelen van nieuw 

ornament. In zijn eigen woorden, geciteerd naar zijn Grammar: ‘(producing) 

a new style of ornament (...) would be one of the readiest means of arriving at 

a new style (of architecture).’134 In de opvatting van Jones over de 

verhouding tussen ornament en constructie weerklinken Pugins ‘great rules’, 

maar nu geformuleerd als algemene beginselen en doelbewust ingezet als 

basis voor een nieuwe stijl: ‘The chief features of a building which form a 

style are, first, the means of support; secondly, the means of spanning space 

between the supports; and thirdly, the formation of the roof. It is the 

decoration of these structural features which gives the characteristics of style, 

and they all follow so naturally one from the other, that the invention of the 

one will command the rest.’135 De geschiedenis en de natuur waren ook bij 

hem de ingrediënten voor deze nieuwe stijl: ‘The future progress of 

ornamental art may best be secured by engrafting on the experience of the 

past the knowledge we may obtain by a return to nature for fresh inspiration.’  

Maar Jones gaf, in tegenstelling tot Scott, ook aan hóé de inspiratie uit de 

natuur op de historische traditie kon worden geënt, of , in zijn terminologie, 

‘geëtst’: ‘We believe that if a student in the arts (...) will examine for himself 

the works of the past, compare them with the works of nature, bend his mind 

to a thorough appreciation of the principles which reign in each, he cannot 

fail to be himself a creator, and to individualise new forms, instead of 

reproducing the forms of the past.’136 Met de 37 grondregels waarmee het 

boek opent, tesamen een ware grammatica, gedestilleerd uit de historische 

ontwikkeling van het ornament, en de analyse van groeipatronen in de natuur 

aan het slot van het werk, formuleerde hij een reeks ontwerpprincipes, die, 

naar zijn idee, toepasbaar waren op ieder object, in ieder materiaal.137 Jones 

gaf daarbij een centrale plaats aan de geometrie. Deze figureerde al bij 

vroegere theoretici van de beweging. Boisserée, Pugin, Riechensperger en 

Lassus hadden aangegeven hoe de geometrie de basis vormde voor het 

middeleeuwse ornament. Jones bracht naar voren dat ook aan de vormen in 

de natuur geometrische wetmatigheden ten grondslag lagen. De geometrie 
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werd daarmee de grondslag voor het enten van de natuur op de geschiedenis 

en het uitgangspunt bij de pogingen ‘to individualize new forms’ in het 

ornamentontwerp: ‘All ornament should be based on a geometrical 

construction’, zo stelde hij.138 De geometrie verschafte het ornament – en 

daarmee de kunst – ook haar betekenis. Door het zichtbaar maken van de 

geometrische orde in alle dingen werd duidelijk dat: ‘all things beautiful (...) 

are there to awaken a natural instinct implanted in us, a desire to emulate in 

the works of our hands the order, the symmetry, the grace, the fitness, which 

the creator has sown broadcast over the earth.’  

In het laatste hoofdstuk van de Grammar illustreert Jones aan de hand van 

een reeks geometrisch geconstrueerde blad-, bloem- en plantmotieven hoe de 

geometrie kan worden toegepast bij het afleiden van nieuwe motieven uit de 

natuur. Hoe deze vervolgens moeten worden toegepast in verband met 

bouwkundige constructies, hoe deze de structuur van een gebouw inzichtelijk 

moeten maken en betekenis verlenen, blijft echter onduidelijk. Zijn werk, 

getypeerd als ‘a grammar of formalistic rules of color and pattern’, is vooral 

een exercitie in tekenen en alszodanig wél toepasbaar op het vlakornament, 

maar niet op bouwsculptuur.139 Dat neemt niet weg dat zijn ‘general 

principles’, zijn grondregels, beschouwd kunnen worden als de bundeling van 

het denken over geschiedenis, natuur, geometrie en ornament vanaf de jaren 

veertig. De Grammar of Ornament verwierf al snel een status als een van de 

canonieke werken op het gebied van het ornament in zijn tijd. Of Cuypers de 

Engelse editie kende van het werk, met de beroemd geworden kleurplaten, is 

niet zeker. Met de beginselen van de grammatica zal hij kennis hebben 

gemaakt via een lezing van Jones voor de RIBA. Deze werd in 1858 in 

vertaling opgenomen in de Revue Générale de l’Architecture et des Travaux 

Publics en Cuypers bezat een complete serie van dit blad.140 

Tussen Pugin en Jones maakte het denken over ornament een belangrijke 

ontwikkeling door. Pugin streefde naar verbetering van de onvolmaakte 

weergave van de lokale natuur bij de middeleeuwse beeldhouwers. 

Botanische studie en het rangschikken van de gevonden motieven in 

geometrische patronen waren de weg daar naar toe.141 Bij Jones evolueerde 
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dit naar het ontwerpen van ornament uitgaande van beginselen ontleend aan 

de historische traditie (voor de neogotici: de Middeleeuwen), tot leven gewekt 

door de terugkeer naar de natuur, en dat op geometrische grondslag. 

Cuypers’ ontwerpen laten zien dat hij van deze laatste ontwikkeling al vroeg 

op de hoogte was.  

 

De ontwikkeling van het ornament bij Cuypers kan worden gevolgd aan de 

hand van zijn schetsboeken. Er zijn weliswaar grote hoeveelheden ‘losse’ 

ornamentontwerpen uit Cuypers’ atelier overgeleverd, zowel schetsen als 

uitgewerkte ontwerpen en werktekeningen. Maar door toeschrijvings- en 

dateringsproblemen zijn deze beperkt bruikbaar voor dit onderzoek. Voor de 

zeven intact gebleven schetsboeken, deels gesigneerd, kan echter een 

opeenvolging worden vastgesteld en een globale datering, te beginnen aan 

het eind van of kort na zijn studie en eindigend vóór het midden van de jaren 

zestig.142  

De schetsboeken laten zien dat ook bij Cuypers rond het midden van de jaren 

vijftig de studie van historische voorbeelden en het tekenen van motieven 

naar de natuur samengaan in het zoeken naar een nieuwe, eigen stijl, waarbij 

met steeds grotere frequentie schetsen ‘op systeem’ voorkomen. Tussen 

ontwerpen voor meubels en voor architectuur bestaat daarbij geen wezenlijk 

onderscheid. 

Enerzijds komt in zijn ornamentontwerpen uit deze periode een breed scala 

aan historische voorbeelden naar voren. Hij bleef binnen de Middeleeuwen, 

maar volgde wel het ‘broader eclecticism’ van de Engelsen: naast Noord- en 

Zuid-Nederlandse zijn er Franse, Duitse en Engelse motieven te vinden en 

duiken er Italiaans-gotische motieven op in zijn vocabulair. Of, naar Scott: hij 

maakte zich meester van de volledige taal van de gotiek, zonder daarbij zijn 

eigen provinciaal dialect te vergeten.143 De taalmetafoor was populair in de 

jaren vijftig.144  

Tegelijkertijd tekende hij intensief naar de natuur. Hij verzamelde bloemen, 

planten en vooral boombladeren, droogde deze en plakte ze in de 

schetsboeken. Soms ook smeerde hij boombladeren in met inkt of verf en 
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drukte deze vervolgens af op een schetsblad, wat een scherpe weergave 

opleverde van de contour en de nerfstuctuur van het blad, precies die 

elementen van het blad waar Jones de nadruk op legde. Deze voorbeelden 

werden vervolgens nagetekend en geometrisch gestyleerd (Cuypers had het 

over ‘styliseren’; Jones over ‘geometriseren’) tot bruikbare 

ornamentmotieven.  

Zijn schetsboek uit het midden van de jaren vijftig is illustratief voor het 

samengaan van de studie van historische modellen en het tekenen naar de 

natuur in zijn pogingen tot een eigentijdse herinterpretatie, een ‘lebendige 

Weiterbildung’, van het middeleeuws ornament te komen. Naast gotisch 

geïnspireerde ontwerpen voor architectuur, meubilair en vaatwerk, zijn in dit 

schetsboek, zoals gezegd, afdrukken van bladeren te vinden, schetsen van 

ontbottende bloemen en planten, van een bloeiende tak en een reeks 

ontwerpen voor kapitelen met gestyleerd bladornament, naar middeleeuws 

model, maar geïnspireerd op de natuurstudies, terwijl het schetsboek tevens 

dienstdeed als herbarium. Tussen de pagina’s liggen gedroogde bladeren, 

afkomstig van bomen uit zijn omgeving. Inspiratie op de lokale natuur werd 

binnen de beweging beschouwd als een van de vaste wetten van het 

middeleeuws ornament.145 Twee pagina’s in een schetsboek uit 1860 laten in 

één oogopslag zien hoe Cuypers in de natuur de inspiratie vond voor een 

‘levende’ verwerking van de middeleeuwse beginselen bij het decoreren van 

de constructie. Op het oog naar dertiende-eeuws Franse modellen gevormde 

kapitelen zijn op één blad geschetst met studies van een krullend blad met 

bloem naar de natuur getekend, voorafgegaan door een reeks tot contour en 

nerfstructuur gereduceerde, ‘gegeometriseerde’ bladeren, terwijl tussen deze 

twee bladzijden in het schetsboek een gedroogd blad ligt van een Hollandse 

eik.146  

In het kapiteel, waarschijnlijk een ontwerp voor de St. Lambertuskerk te 

Veghel en te dateren 1855,147 is de vertikale lijn van de dragende zuil eerst 

strak doorgetrokken om dan op te krullen onder de last van de abacus, als 

een stam die, gestuit in zijn groei, opensplijt en ontbot. Maar tegelijkertijd is 

het met een scherp getekende ring losgemaakt van de zuil, waarmee de 
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krachten werkzaam in het kapiteel, dat de druk van een forse scheiboog 

overbrengt op een ranke colonnet, worden gedramatiseerd. Door ontbottende 

bladeren te kiezen als ornament voor het kapiteel wordt de spankracht in een 

zich ontvouwend blad tot een metafoor voor de krachten werkzaam in de 

evenwichtsconstructie van het ribgewelfstelsel. De wellust van de wulpse, 

rijpe natuur van het barokornament wordt ingewisseld voor de kracht van 

ontbottende bloemen en ontspruitende planten, voor ‘leurs efforts pour 

repousser la terre, la puissance vitale de leurs bourgeons, les lignes 

énergiques de leurs tigettes naissantes’, in de woorden van Viollet-le-Duc, 

voor de expressie van ‘energie’, typerend voor het dertiende-eeuwse 

ornament.148 In een toelichting bij zijn ontwerp voor de Lambertuskerk geeft 

Cuypers aan hoe hij de natuur verwerkte bij het decoreren van de constructie: 

‘de bogen (zijn) met ornament aan het plantenrijk ontleend versierd (...): 

gestyliseerde wijnranken met druiven, klimop enz. in steen’.149  

Dit betekent niet dat Cuypers ‘naturalist’ werd, dat hij was bekeerd tot wat, in 

reactie op de vele kopieën naar de natuur op de wereldtentoonstelling van 

1851, werd afgedaan als de ‘natural or merely imitative style’.150 Er bleef een 

binding met de middeleeuwse voorbeelden. De Middeleeuwen vormden 

tenslotte de grondslag voor de nieuwe cultuur, dus hier moest, al was het 

maar als legitimatie voor de eigen ontwerpen, naar verwezen worden. En in 

de motieven naar de natuur werd steeds de geometrische grondslag zichbaar 

gemaakt, zodat via het ornament het bouwwerk niet alleen tot kunstwerk, 

maar ook tot een afspiegeling van een hogere, goddelijke orde, tot een van 

hoger hand geïnspireerd werk werd verheven. 
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Vlakornament en geornamenteerde constructie 

 

In de loop van de jaren vijftig veranderde de samenhang tussen ornament en 

constructie in het werk van Cuypers. Geometrie speelde daarbij een 

belangrijke rol. Dit wordt zichtbaar bij een vergelijking van de ontwerpen in 

de opeenvolgende schetsboeken tussen 1854 en 1860.151 De spiraalpatronen 

en het kwabornament van het ‘deuxième rococo’ en de vooral met het oog op 

een rijke silhouetwerking geappliqueerde pinakels, hogels en drie- of 

vierpasmotieven van het vroege gotische werk, maken plaats voor eenvoudige 

orthogonale systemen als grondslag voor ornament en constructie, vaak 

gecombineerd met schuine lijnen (driehoeken) en bogen (cirkels). Dragers, 

liggers, schoren en gewelven bepalen de constructieve lijnen; vierkanten, 

driehoeken en cirkels vormen overeenkomstig de grondslag voor het 

ornament. De geometrie, het ontwerpen op systeem, treedt hier 

daadwerkelijk naar voren als ‘go between’ tussen constructief systeem en 

decoratief patroon. Via de geometrie konden hetzij historische, hetzij naar de 

natuur ‘gestyliseerde’ motieven naar believen worden aangepast aan de 

constructie en zo wellicht de weg wijzen naar een nieuwe bouwkunst.152  

In de opeenvolgende schetsen is te zien hoe Cuypers begon te ontwerpen 

vanuit de constructie. Terwijl hij in het vroege werk het ornament nog als een 

min of meer op zichzelf staand patroon, als een contracompositie over het 

constructief systeem legde, maakt hij nu de constructie inzichtelijk door het 

ornament hieraan te onderschikken. De door rijk maaswerk gecombineerd 

met een veelvoud aan hogels en pinakels vaak tot kantwerk geworden 

constructies, het vele ajourwerk,153 de driedimensionale bewerking van 

vlakken, uit de vroege ontwerpen – zie de vroege communiebanken en 

altaren, maar ook de schets voor een woonhuis en het eerste gevelontwerp 

voor de kerk in Veghel – maken na het midden van de jaren vijftig plaats voor 

naar het orthogonale neigende constructieve structuren, gevarieerd door een 

enkele scherp getekende boog of diagonaal. De efemere spinsels en het 

flamboyante maaswerk uit het eerste schetsboek worden getransformeerd in 

inzichtelijke constructies en helder gelede volumes. Het ‘antimaterialism’ of 
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‘romanticism’ van de vroege neogotiek, waarbij het effect op de toeschouwer 

vooropstond, maakt plaats voor het ‘materialism’, het ‘rationalism’, het 

‘realism’ van de High Victorians.154 Of, in de terminologie van Ruskin: de 

‘linear Gothic’ van de Duitse voorbeelden maakt plaats voor de ‘surface 

Gothic’ van de Franse en de Noord-Italiaanse voorbeelden.155 De bloem- en 

plantmotieven worden niet meer geappliqueerd op, maar ontspringen uit de 

constructie, uit de verbindingen, de knooppunten in de constructie en 

vertakken zich langs de lijnen van het constructief systeem.  

Hierbij wordt een steeds duidelijker onderscheid gemaakt in de decoratie van 

het dragend raamwerk en van de vullende vlakken. Basementen, kapitelen, 

consoles, pilaren, ribben, traceringen en dergelijke worden driedimensionaal 

bewerkt of geprofileerd; panelen, banden, boog en zwikvullingen of 

muurvlakken, worden met tweedimensionaal vlakornament gedecoreerd.156 

Bij dit laatste komt een zich vanuit één punt vertakkend plantmotief 

regelmatig voor, in het bijzonder bij onregelmatig begrensde vlakken zoals 

zwikvullingen, boogvelden of op de de wangen van een (kerk)bank. Als om 

aan te geven dat het ornament hier geheel losstaat van de constructie – het is 

alleen vlakvulling – maakt de wortel van de plant in dit motief deel uit van de 

versiering. ‘Radiation from a parent stem’, een beginsel van Jones, wordt hier 

heel letterlijk toegepast.157 Voor de uitvoering van het vlakornament maakte 

Cuypers gebruik van sjablonen. Motieven werden geheel of in segmenten 

uitgesneden in stevig karton en vervolgens in kleur aangebracht op paneel of 

wand. Ook werd het ornament wel via kleine gaatjes in de tekening eerst in 

lijn overgebracht op het vlak en vervolgens ingekleurd.  

De opkomst van het vlakornament in het werk van Cuypers had ook een 

economische achtergrond. Beeldhouwwerk was kostbaar. Het Organ für 

christliche Kunst beklaagde zich niet voor niets over de vele bezuinigingen 

hierop. Zeker het decoreren van grote vlakken in reliëf (maaswerk) was 

budgettair zelden haalbaar. Vlakornament vormde een goedkoop alternatief, 

waarmee, mits volgens de juiste beginselen toegepast, het industrieel 

vervaardigd ornamentwerk, beschouwd als de bijl aan de wortel van de 

esthetische theorie van de neogotici, buiten de deur kon worden gehouden.  
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Op meubels en bij de decoratie van binnenruimten kon veel worden gedaan 

met polychroom schilderwerk; voor de decoratie van vlakken in buitengevels 

werden oude technieken opgehaald en nieuwe ontwikkeld: metselwerk in 

sierverband met gekleurde of geglazuurde baksteen, mozaïek, tegelwerk, 

fresco, email en sgraffito, beleefden alle een (nieuwe) bloei in het derde kwart 

van de negentiende eeuw en werden in de loop der jaren herhaaldelijk door 

Cuypers toegepast.  

Waar vlakornament bij het aankleden van de constructie de plaats innam van 

reliëfs, namen profielen en versnijdingen – Cuypers sprak van ‘biljoenen’ of 

‘chanfrein’ – veelal de plaats in van ornamentaal beeldhouwwerk. Ook dat 

laatste werd tot een minimum beperkt. Zelfs kerkmeubelen werden bij de 

uitvoering zelden zo rijk gesneden als getekend en het frame, het geraamte, 

trad – weliswaar rijkgeprofileerd – steeds sterker op de voorgrond als 

decoratief element. Biljoenen nemen, zeker in de houtbouw en bij meubels, 

maar ook in steenconstructies, de plaats in van het ornament als drager van 

de kunstwaarde. Deze afbiljoeningen kunnen, toegepast rond openingen als 

deur en vensterharnassen, bij het frame van een meubel, bij opgeklampte 

deuren en luiken, tezamen weer een patroon vormen dat de constructie met 

een subtiele tegenvorm orneert.158 Het belang dat Cuypers hieraan hechtte, 

blijkt bijvoorbeeld uit de dwarsdoorsnedes van kerkontwerpen: steeds tekent 

hij hierop de binnenzijden van de kerkdeuren met de geometrische patronen 

gevormd door de afbiljoeningen aan de klampen. De biljoenen houden op bij 

de aansluiting van stijlen en regels, van staanders en liggers, om de 

constructie op dat punt niet te verzwakken. En deze vormen, met een 

waterhol in de binnenhoek, als het ware doorgesneden kapitelen, profielen in 

doorsnede getoond in de gevel en zo tot vlakornament geworden.159 Deze 

vertaling van profiel in vlakornament is zowel bij Pugin als bij Viollet-le-Duc 

te vinden. Een praktisch, constructief noodzakelijk gegeven (afwatering) 

word zo tegelijkertijd decoratief gebruikt.160 Soms werd het biljoen toch weer 

georneerd door in het weggesneden hout of de steen bloemmotieven uit te 

sparen of, langs de hoek van een gebouw, een colonnet.161 Het ornament blijft 

hierbij, volgens de rationele beginselen, steeds spaarzaam binnen de 
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materiaalmaat.162 Het verlevendigt de constructieve lijnen en omlijst de 

vlakken, zonder deze in contour aan te tasten. In Cuypers’ architectonische 

ontwerpen is het ornamentwerk van het begin af geconcentreerd op de meest 

betekenisvolle of in het oogspringende punten in de constructie. De kapitelen 

in het interieur en een enkele hogel op een geveltop, bij kerkgebouwen een 

enkel heiligenbeeld of reliëf bij de ingang om de denominatie van het gebouw 

aan te duiden, zijn vaak het enige decoratieve beeldhouwwerk.163 Ornament, 

zeker het symbolische geladene, zoals heiligenbeelden, werd daar 

geconcentreerd waar de beschouwer er het meest direct, het meest zeker, mee 

in aanraking kwam, dat wil zeggen bij de entree van een gebouw.164 Wel 

werden de natuurstenen banden, de deuromlijstingen en vensterharnassen, 

basementen, dekstenen en dergelijke steeds geprofileerd. Anders gezegd: de 

meest elementaire handmatige bewerking, de beitel of de schaaf langs het 

werkstuk halen om de kwetsbare en scherpe kanten weg te werken, 

hemelwater kwijt te raken en de lichtinval niet te hinderen, was uiteindelijk 

voldoende om het meubel of het bouwwerk – daartussen bestond geen 

principieel verschil – tot kunstwerk te verheffen. De structurele polychromie 

van de High Victorians vormde in dit verband een welkome aanvulling van 

het decoratief repertoire: constructie, ornament en kleur vallen daarbij 

samen in het gebouw.  

Het zoeken van een evenwicht tussen het onmisbare ornament en de lage 

budgetten leidde in de praktijk ook tot nieuwe, originele oplossingen. 

Natuursteen was kostbaar in Nederland, baksteen was echter ruim 

voorhanden en Cuypers begon al vroeg met de verwerking van profielstenen 

als goedkope variant op geprofileerde natuursteen voor deur- en 

vensterharnassen. Besparingen op natuurstenen traceringen leidden ook tot 

de inventie van een nieuw type kerkraam. Door de herleiding van het 

‘klassieke’ middeleeuwse spitsboograam tot drie losse elementen: twee 

spitsboogramen met daarboven een rond raam, gevat in de baksteen wand, 

werden de traceringen in natuursteen tot een minimum terug gebracht, 

zonder concessies te doen aan de decoratieve en symbolische waarde van het 

kerkraam.165 De constructie, de constructieve verwerking van de materialen, 
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trad hiermee steeds nadrukkelijker in esthetische zin op de voorgrond en 

werd drager van stijl.  

Wat overbleef voor het ornament waren de verbindingen, de knooppunten in 

de constructie. In de lesmethodiek van de Parijse Academie was er een stap 

tussen de esquisse en de perspectief, waarbij de architect op kleinere schaal 

de samenhang moest aangeven tussen plattegrond, constructie en decoratie. 

Als Cuypers zelf iets in perspectief tekende, was het met dat doel: inzicht te 

verkrijgen in aansluitingen en verbindingen.  

In zijn notitieboekjes zijn vrijwel geen perspectiefschetsen te vinden. 

Aanzichten van gebouwen of interieurs tekende hij zelden. Wel is er een bijna 

eindeloze hoeveelheid voorbeelden te vinden van snel opgetekende consoles, 

kapitelen, verbindingen, van esthetisch fraai opgeloste ‘knopen’ in 

middeleeuwse en vroegrenaissancistische constructies. Wat hij eigenhandig 

uitwerkte waren die plaatsen in een meubelstuk of gebouw waar 

(gedecoreerde) vlakken, constructieve lijnen (dragers, liggers, bogen) en 

knooppunten als kapitelen, basementen, consoles, verbindingen van stijlen 

en regels, bij elkaar komen. Anders gezegd: vanuit deze knooppunten, vanuit 

de aansluitingen ontwierp hij zijn constructies en op deze knooppunten 

concentreerde zich dan ook het ornament.166 Dit lijkt te onderstrepen dat 

ornament, hoezeer ook tot een minimum teruggebracht, onlosmakelijk 

verbonden bleef met de constructie: alleen door handmatige bewerking, door 

ornament, hoe minimaal ook, werd een constructie voor hem architectuur. 
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Cuypersarchief. Aangevuld met biografische gegevens integraal als bijlage 
opgenomen in: Schiphorst, ‘Een toevloed van werk’. Zie ook idem p. 200. 
Over de kunstindustrie in Limburg rond 1850 vgl. Linssen, Verandering en 
verschuiving, passim. 
23 Schiphorst, ‘Een toevloed van werk’, hoofdstuk III, geeft de meest 
uitgebreide beschrijving van de voorgeschiedenis en ontwikkeling van het 
Atelier tot op heden en beschrijft de lokale en (inter)nationale context. Ook 
zij heeft – ondanks zeer uitgebreid speurwerk – weinig nadere directe 
bronnen kunnen vinden. De grote hoeveelheid bewaard gebleven 
ontwerptekeningen worden door haar slechts in beperkte mate als bron 
benut. 
24 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 26 oktober 1854. Vgl. Schiphorst, ‘Een 
toevloed van werk’, p. 194. 
25 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 26 oktober 1854. 
26 A. Didron, ‘Quelques jours en Allemagne et le Limbourg Hollandais’, 
Annales Archéologiques 1858, p. 273-287. Idem, in aparte uitgave, Parijs 
1859 (coll. Rijksmuseum), p. 7. 
27 Voor de bouwaanvraag, gesteld op naam van Stoltzenberg, zie Notulen 
Gemeenteraad Roermond, 1853 p. 74; voor het grondeigendom zie uittreksel 
kadaster in Cuypersarchief, map Roermond. Voor verloop bouw zie logboek 
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‘Opbouw Atelier’, Cuypersarchief. 
28 Van het interieur is weinig bewaard gebleven. Over de meubels iets bij 
J.M.W. van Voorst tot Voorst, Tussen Biedermeier en Berlage. Meubel en 
interieur in Nederland 1835–1895, Amsterdam 1992, 2 delen; R. Baarsen, ‘De 
kunstnijverheid van het historisme in Nederland. Enkele achtergronden en 
karakteristieken’, in: R. Baarsen (red.) De Lelijke Tijd. Pronkstukken van 
Nederlandse interieurkunst 1835–1895, Amsterdam 1995, p. 13-28. 
Uitgebreider bij Schiphorst, ‘Een toevloed van werk’, p. 279-291. Een 
omvattende studie naar de betekenis van Cuypers voor de ontwikkeling van 
de meubelkunst en het interieur in Nederland in de negentiende eeuw 
ontbreekt tot op heden.  
29 Linssen, Verandering en verschuiving, p. 215, geeft zonder duidelijke 
bronvermelding de volgende opzet: een beeldhouwerij voor marmer, steen en 
hout (14 man); een ornamentwerkerij, met onderafdelingen voor marmer en 
steen en hout (elk 8 man); een schrijnwerkerij (9 man); een draaierij (2 
man); een leerlingafdeling (10 tot 12 leerlingen). In 1854 werkten er volgens 
opgave van Cuypers 40 man: Cuypers aan Alberdingk Thijm, 26 oktober 
1854. 
30 In het Cuypersarchief wordt een verzameling gekartonneerde platen 
bewaard met daarop verschillende lesmethoden voor het tekenonderwijs.  
31 Waar ornament moest komen, werd in de bouw vaak een onbewerkt blok 
steen geplaatst ‘met bos voor beelhouwwerk’, dat vervolgens in situ werd 
bewerkt. Een artistieke vrijheid zoals de O’Shea brothers die kregen in het 
werk van Deane en Woodward – op instigatie van Ruskin – was bij Cuypers 
voor zover bekend niet aan de orde. Ornament werd naar tekening of model 
van de architect uitgevoerd. Vgl. E. Blau, Ruskinian Gothic. The Architecture 
of Deane and Woodward 1845–1861, Princeton 1982.  
32 In de latere jaren waren deze zelfs uit catalogus leverbaar, zie: P.J.H. 
Cuypers, F. Stoltzenberg, E. Colinet, Album van ornamenten en andere 
stijlproeven uit de verschillende tijdperken der bouwkunde verzameld door 
Cuypers, Stoltzenberg en Colinet, z.p. [ca. 1880]. 
33 Lijst van Chefs, Cuypersarchief. 
34 Linssen, Verandering en verschuiving, p. 212-226 geeft staatjes van 
aantallen werknemers; zie ook de lijst van medewerkers in het 
Cuypersarchief. Gemiddeld waren dit er meestal niet meer dan 60. De 
inkomens varieerden van 3,50 gulden per dag voor de hoogst betaalde 
beeldhouwer tot 50 cent voor de laagst betaalde houtornamentwerker. 
35 Didron, ‘Quelques jours en Allemagne’, p. 277. 
36 Open aanbesteding was anathema bij de neogotici; zie bijv. King, ‘Préface 
des éditeurs’ in: Vrais principes. 
37 Zie Schiphorst, ‘Een toevloed van werk’, p. 194. 
38 Ook de overheid controleerde de kwaliteit van de bouwproductie eerst en 
vooral via de tekening: op menige ontwerptekenig van Cuypers is een ‘fiat’ 
van een ingenieur van Waterstaat te vinden. 
39 Egbert, Beaux-Arts Tradition, p. 114-115. 
40 Rosenberg noemt elf architecten die als leerling bij Cuypers begonnen: A.C. 
Bleys, J.W. Boerbooms, C. van Dijk, J.H.H. van Groenendaal, A.J. Joling, 
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W.B. van Liefland, E.J. Margry, N. Molenaar, W. te Riele, J. Stuyt en J. 
Tonnaer. De architecten A.C. Bolsius, C.J.H. Franssen, J.J. Langelaar en zijn 
zoon Jos. begonnen als tekenaar in zijn bureau. Delhey en Jacobs noemen 
nog: Jacques van Groendendaal, Hubert van Groenendaal, Jan Jorna, 
Johannes Kaiser en François van Schoubrouck, die allen (een deel van) hun 
opleiding bij Cuypers kregen. Zie Rosenberg, Kerkelijke bouwkunst, p. 92-
112. V. Delheij, A. Jacobs, Kerkenbouw in Limburg 1850–1914, Sittard 2000. 
Ook K.P.C. de Bazel, J. Lauweriks, C.H. Peters en J. van Straaten brachten 
hun leertijd door bij Cuypers of deden bij hem hun eerste praktijkervaring op. 
41 Zie hierover: Martis, ‘Ontstaan kunstnijverheidsonderwijs in Nederland’.  
42 Stokroos geeft in zijn publicaties over materiaaltoepassing in de 
negentiende eeuw in Nederland vele voorbeelden van uit catalogus leverbaar 
ornament: M. Stokroos, Zink in Nederland. Het gebruik van het materiaal 
zink in de 19e eeuw, Amsterdam 1983; idem, Gietijzer in Nederland. Het 
gebruik van gietijzer in de 19e eeuw, Amsterdam 1984; idem, Terra cotta in 
Nederland. Het gebruik van terra cotta en kunststeen in de 19e eeuw, 
Amsterdam 1985; idem, Bouwglas in Nederland. Het gebruik van glas in de 
bouwnijverheid tot 1940, Amsterdam 1994. 
43 Bijvoorbeeld voor de Lambertus te Veghel: ‘De Deken van Veghel heeft mij 
een contract aangeboden voor het voltrekken zijner kerk met het doel mij 
1000 fl op mijn honorarium te korten!? – Om een einde aan de zaak te 
maken en over de bouw meer meester te zijn heb ik het aangenomen’, 
Cuypers aan Alberdingk Thijm, 13 maart 1858. 
44 Linssen, Verandering en verschuiving, p. 212. 
45 Ook (utopisch) socialisten zagen hierin oplossing: vgl. Louis Blancs ‘ateliers 
nationaux’ in Parijs en idem in België jaren vijftig. 
46 C. Pijls, ‘Roermond na den Franschen tijd’, in: R. De Nerée tot Babberich, 
Gedenkboek zevenhonderd jaar Roermond, Roermond 1932, p. 84-110; 
G.C.P. Linssen, ‘Limburg omstreeks 1848’, in: De negentiende eeuw, z.p. 
1978, p. 189-192 en A.J. Geurts, ‘Politieke commotie te Roermond in het 
voorjaar van 1848’, in: Roermond, stad met verleden. Negen hoofdstukken 
over Roermondse geschiedenis, Roermond 1985, p. 177-200. 
47 J.M. Gijsen, Joannes Augustinus Paredis (1795–1886) bisschop van 
Roermond en het Limburg van zijn tijd, Assen 1968, p. 263-265. Over de 
politieke positie van de katholieken en de anthithese zie: S. Stuurman, 
Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, aspecten van de ontwikkeling van de 
moderne staat in Nederland, Nijmegen 1983, p. 117-132. ‘“Eene katholieke 
partij” bestond in 1868 [onderwijs mandement, A.O.] kennelijk nog net 
zomin als in 1857 [schoolwet, A.O.]’, aldus Stuurman (op. cit. p. 127). 
48 Gijsen, Paredis, p. 407-414. Na 1849 richtte Paredis zich onder invloed van 
de ervaringen van paus Pius IX met de liberalen in de ‘romeinse kwestie’ wel 
meer expliciet tegen de ‘vrijgeesterij’. 
49 N.N., ‘Dr. P.J.H. Cuypers en Rolduc’, Rolduc’s jaarboek, 7, 1927, p. 86-104. 
G. Brom, Alphons Ariëns, Utrecht 1950, p. 14 en idem, Herleving van de 
kerkelike kunst in katholiek Nederland, Leiden 1933, p. 294. 
50 J.J.F.W. van Agt, ‘Het huis van Charles Guillon te Roermond’, Libellus 
Festivus, een bundel historische opstellen aangeboden aan J.H.F.H. Linssen, 
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Roermond 1964, p. 1-14. Zie ook B. van Hellenberg Hubar, ‘De voetsporen 
van Charles Guillon. Verzamelbeleid en inrichting van het Rijksmuseum te 
Amsterdam onder V.E.L de Stuers, P.J.H. Cuypers en J.A. Alberdingk Thijm’, 
in: I.M.H. Evers e.a. (red.), Maaslands mélange, opstellen over Limburgs’ 
verleden, Maastricht 1990, p. 343-366. 
51 Over de familieachtergronden van Cuypers zie Linssen, ‘Jonge jaren’; 
Hellenberg Hubar, Arbeid en bezieling; P.H. Aars, ‘Familierelaties van de 
architect P.J.H. Cuypers’, in: Spiegel van Roermond Jaarboek RURA 1994, 
Roermond 1994, p. 11-25; Schiphorst, ‘Een toevloed van werk’. 
52 Vgl. de nog steeds treffende analyse van de Limburgse priester Fred Hoen 
in: ‘Sociale instellingen na den Gildentijd’, in: De Neree tot Babberich, 
Gedenkboek Roermond, 1933, p. 397-415, p. 398-399, waarin hij het 
ontbreken van een verenigingsleven onder de arbeiders na het uiteenvallen 
der gilden toeschrijft aan ‘de psyche dier eeuw, die den fabrikant zoo gaarne 
zag als den grooten weldoener der arbeiders, die werkgelegenheid en dus 
brood gaf, in die, ten gevolge van de Napoleontische oorlogen en de 
verschillende bestuurswisselingen, verarmde tijden. De arbeiders werden 
gerekend onder “de arme volksklasse” en de ondernemer, die trouwens geen 
exorbitante winsten maakte, droeg het karakter van een philantroop. 
Overigens ontbrak het dezen “armen” aan de noodige ontwikkeling, om tot 
eenig serieus vereenigingsleven te kunnen komen.’  
Een onderneming als die van Cuypers vormt in deze opvatting de trait-
d’union tussen de gilden als arbeidersverenigingen tot het eind van de 
achttiende eeuw en het ontstaan van de corporatistische beweging onder 
invloed van de pauselijke encycliek Rerum Novarum aan het eind van de 
negentiende eeuw, in Nederland belichaamd door de R.K. Volksbond. Deze 
had als doel de beroepsbelangen van de leden te behartigen, de goede 
verstandhouding tussen patroons en leden te bevorderen, 
verzekeringsfondsen te stichten en middelen te beramen tot werkverschaffing 
aan de leden. Idem, p. 403. 
53 De onderwijsvernieuwer C.C. Huysmans zag in een hiërarchisch geordend 
onderwijs en een idem georganiseerde praktijk een probaat middel om de 
ambachtsman te verheffen en tegelijk zijn plaats in de maatschappij te 
wijzen, om te voorkomen dat de gezellen nog zouden haken naar ‘die fatale 
standsverwisseling’. C.C. Huysmans, ‘De kunstbeschaving van den 
nijverheids-stand en de middelen om haar te bevorderen’, De Gids 1853, I, p. 
583-617, p. 617. Vgl. Martis, Voor de kunst en voor de nijverheid, p. 82 en 
noot 12. 
54 Cuypers aan Thijm, 13 juni 1861. 
55 Ibidem. 
56 N. Pevsner, ‘Gemeinschaftsideale unter den bildenden Künstlern des 
19.Jahrhunderts’, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft 
und Geistesgeschichte 1931, p. 125-154. 
57 Pevsner stelt: ‘Dass bei Morris (...) ein einfaches Wohnhaus aussen und 
innen von einem einheitlichen Stil erfüllt war und nicht jedes Bild und jeder 
Kunstgegenstand seine persönliche, mit allen andern nicht 
zusammenklingende Sprache redete, nicht einiges Wenige von Künstlerhand, 
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das meiste aber von einer herabgekommenen Kunstindustrie geliefert war, 
das war grundneu und würde fur die Zukunft von der grössten Bedeutung.’ 
(p. 144-145). Cuypers’ Atelier, eveneens geheel door hemzelf gebouwd en 
ingericht, gaat hier echter ruim vijf jaar aan vooraf. De praktijk van beide 
ateliers was hetzelfde: ook Morris leefde, toen de opbrengsten van zijn 
kopermijnen terugliepen, in hoofdzaak van ‘ecclesiastical work’. E.P. 
Thompson, William Morris, Romantic to Revolutionary, New York 1955 
(tweede editie 1976), p. 87-109, vooral p. 93 en 96. Padovan geeft de 
Kunstwerkplaatsen en het atelier van Cuypers en zijn ‘medievalist social 
reformism’ analoog aan Morris’ Red House in Engeland een rol als een van de 
geboorteplaatsen van de Nederlandse Jugendstil. Hij merkt niet op dat 
Cuypers’ Kunstwerkplaatsen op Morris vooruitliepen: R. Padovan, ‘Holland’ , 
p. 138 en p. 140. Pugins ‘The Grange’, gesticht in 1843, loopt weliswaar royaal 
op Cuypers vooruit, maar Pugin had, als gezegd, slechts tegen zijn zin 
medewerkers in huis. Van een gemeenschapsideaal was hier geen sprake. 
58 Cuypers’ broer Frans, verantwoordelijk voor het figuratieve schilderwerk, 
was in 1859 door oplichtingspraktijken van zijn vrouw in opspraak geraakt en 
– toen hij aansprakelijk dreigde te worden gesteld voor de schade – eerst 
naar Duitsland gevlucht en vervolgens naar Amerika vertrokken, waar hij 
korte tijd later overleed. Zie Cuypers aan Alberdingk Thijm, 24 mei 1859: ‘ik 
verlies in hem mijn beste schilder’. 
59 J.T.J. Cuypers ‘Dr. P.J.H. Cuypers’, in: Dr. Cuypers Gedenkboek 1827–
1927. Uitgegeven door ‘Limburg’, Provinciaal Genootschap voor 
Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst, Sittard 1927, p. 9-18, p. 12.  
60 Alberdingk Thijm aan W. Everts, 11 februari 1861. Geciteerd naar: De 
Beiaard 1920, p. 195. 
61 Zie Architectura 1897, nr. 20 (Cuypersnummer ter gelegenheid van zijn 70e 
verjaardag) vooral de bijdrage van Diepenbrock, p. 4, waarin Cuypers, met 
een verwijzing naar Nietzsche, niet zozeer als architect maar vooral als 
kunstenaarstype en als ‘heel en waarachtig mensch’ naar voren wordt 
geschoven. 
62 E. Reeser, Alphons Diepenbrock. Brieven en Documenten bijeengebracht 
en toegelicht door Eduard Reeser, Den Haag 1962, 5 delen, II, p. 193. Zie ook 
de lyrische brief aan Elisabeth de Jong van Beek en Donk van 13 mei 1895 
(Reeser p. 326) waarin Diepenbrock verslag doet van zijn gevoelens ten 
aanzien van Cuypers bij diens afscheid als leraar van de Quellinusschool, 
gevierd in de hal van het Rijksmuseum. Diepenbrock hield bij deze 
gelegenheid een toespraak. Twee jaar later, bij Cuypers’ zeventigste 
verjaardag in 1897, zette hij de hymne ‘Celestis Urbs Jeruzalem’ voor hem op 
muziek. De tekenlessen duurden van 1874 tot 1877. Zie ook: W.A. Paap, 
Alphons Diepenbrock. Een componist in de cultuur van zijn tijd, Haarlem 
1980, p. 11-12. 
63 Cuypers sprak nog aan het eind van zijn leven van zijn ‘rationeel 
Christelijke kunstopvatting’, daarmee aangevend dat zijn architectonische 
beginselen nooit losstonden van zijn levensfilosofie en zijn 
maatschappijopvatting. P.J.H. Cuypers, ‘Eerste ontmoeting uit brieven’, in: 
De Beiaard 1920, II (Gedenknummer Alberdingk Thijm), p. 5-16, p. 5.  
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64 Börsch-Supan spreekt van ‘thematischen historismus’ (Berliner Baukunst, 
p. 89); Pevsner van ‘associativen Historismus’; Germann van ‘Gattungsstile’ 
of ‘genre styles’ (Gothic Revival, p. 10).  
65 Vgl. inleiding Glossary en vooral True Principles, p. 1 en passim.  
66 Geciteerd naar: Stanton, Pugin, p. 189. 
67 Oxenaar, ‘Uitwegen uit een hardnekkig dilemma’, p. 30. 
68 In 1845 publiceerde A. Reichensperger Das Büchlein von der fialen 
Gerechtigkeit von Mathias Roriczer, weiland Dombaumeister in Regensburg; 
nach einem alten Drucke aus dem Jahre 1486 in die heutige Mundart 
übertragen und durch Anmerkungen erlautert. Mit einem Vorwort von A. 
Reichensperger, Trier 1845. Dit ‘Büchlein’ was een standaardwerk over de 
toepassing van de geometrie in het (ornament)ontwerp uit de Middeleeuwen. 
In zijn inleiding gaat Reichensperger in op het ontbreken van een dergelijk 
‘generirend Gesetz’ in de eigentijdse architectuur. Een jaar eerder verscheen 
een Roriczer uitgave bezorgd door C. Heideloff: Die Bauhütten des 
Mittelalters in Deutschland, eine kurzgefasste geschichtliche Darstellung mit 
Urkunden und andern Beilagen, so wie einer Abhandlung über den 
Spitzbogen in der Architektur der Alten als Vorlaufer der Grundzüge der 
altdeutschen Baukunst und auch an des Verfassers Werk ‘die Ornamentik des 
Mittelalters’ sich anreihend, Neurenberg 1844. Een ‘uittreksel’ uit deze door 
Reichensperger zwaar bekritiseerde uitgave werd in vertaling opgenomen in 
de Bouwkundige Bijdragen 1845, p. 183-196. Over Reichensperger en zijn 
afkeer van Heideloffs architectonische werken, door hem gezien als 
voortzetting van de achttiende-eeuwse ‘gothic mood’ à la Strawberry Hill, zie: 
M. Lewis, The Politics of the German Gothic Revival. August Reichensperger, 
New York 1993, p. 111-112.  
Lassus werkte vanaf eind jaren veertig aan een uitgave van het Album van 
Villard de Honnecourt. Met een ‘Préface’ en inleidende ‘Considérations sur la 
renaissance de l’art français au XIXe siècle’ gaf hij hier nadrukkelijk een 
actuele betekenis aan. De uitgave verscheen pas na de dood van Lassus, met 
een levensbericht door Alfred Darcel als: Album Villard de Honnecourt, 
architecte du XIIIe siècle, manuscrit publié en fac simile annoté précédé de 
considérations sur la renaissance de l’art français au XIXe siècle et suivi d’un 
glossaire par J.B.A. Lassus, Alfred Darcel ed., Parijs [1858] (heruitgave Parijs 
1968). Vgl. J.-M. Leniaud, Jean Baptiste Lassus (1807–1857) ou le temps 
retrouvé des cathédrales, Parijs 1980, p. 45. H. Hahnloser, Villard de 
Honnecourt, Kritische Gesammtausgabe des Bauhüttenbuches, Graz 1972 
(tweede uitgave), p. IX, stelt dat de benaming ‘Album’ geen recht doet aan de 
inhoud en beter gesproken kan worden van ‘Livre de l’Oeuvre’ 
(Bauhüttenbuch; Lodge Book). R.W. Scheller, Exemplum. Modelbook 
Drawings and the Practice of Artistic Transmission in the Middle Ages (ca. 
900–ca. 1470), Amsterdam 1995, p. 176-187, wijst er echter op dat Villard de 
Honnecourt door Lassus en Hahnloser ten onrechte is verheven tot architect 
– waarschijnlijk was hij een soort ‘loodssecretaris’ of edelsmid of dilettant – 
en dat zij daarmee te veel gezag toe kennen aan de schetsen in het album, die 
juist op bouwkundig niveau nogal gebrekkig zijn. Met dank aan prof. dr. 
C.J.A.C. Peeters.  
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69 Zie bijvoorbeeld het manifest van de Académie des Beaux-Arts, gesigneerd 
door de secretaris Desiré-Raoul Rochette: ‘Institution Royale de France. 
Académie Royale des Beaux-Arts. Considérations sur la question de savoir s’il 
est convenable, au XIX siècle, de bátir des églises en style gothique’, in: 
E.E.Viollet-le-Duc, ‘Du Style Gothique au XIXe siècle’, Annales 
Archéologiques 1846, I, p. 325-333, p. 330: ‘Il n’y règne, dans la distribution 
des membres de l’architecture (gothique), aucun de ces principes qui ne sont 
devenus la règle de l’art que parce qu’ils étaient le produit de l’expérience. On 
n’y voit aucun système de proportions; les détails n’y sont jamais en rapport 
avec les masses; tout y est capricieux et arbitraire, dans l’invention comme 
dans l’emploi des ornements’. En de aansluitende reactie van Viollet-le-Duc: 
‘Réponse. Aux considerations de l’Académie des Beaux-Arts, sur la question 
de savoir s’il est convenable, au XIX siècle, de bâtir des églises en style 
gothique’, idem, ‘Du Style Gothique au XIXe siècle’, Annales Archéologiques 
1846 I, p. 333-353, waarin hij uiteenzet dat de dertiende-eeuwse bouwkunst 
wel degelijk een proportiesysteem heeft, gebaseerd op de mens als 
maateenheid, en een constructieve logica, voortkomend uit en 
gebruikmakend van de lokaal beschikbare materialen en daarbij eigen 
ornamentvormen, met de lokale natuur als voorbeeld, en waarin hij deze 
inzet als een eigen Franse traditie die kan worden gebruikt om als het ware de 
lei schoon te vegen, opdat vervolgens vanuit die rationele beginselen wellicht 
een nieuwe eigentijdse stijl zou kunnen ontstaan; idem, p. 341-142 en p. 352.  
70 Vier schetsboeken worden bewaard in het Cuypersarchief: corr.nr. 1198, te 
dateren eind jaren veertig/begin vijftig; nr. A 175, idem; nr. A 176 en A 178, 
beide begonnen in 1860. Drie schetsboeken bevinden zich in het 
prentenkabinet van het Rijksmuseum, Amsterdam: inv.nr. 00.472, te dateren 
rond 1850; inv.nr. 00.473, te dateren rond 1855; inv.nr. 00.471, te dateren 
tussen 1857 en 1859. 
71 Term bij Börsch-Supan, Berliner Baukunst, p. 83.   
72M. Liénard, Specimens de la Décoration et de l’Ornémentation au XIXe 
siècle par Liénard. Approuvé par le Conseil de perfectionnement de 
l’enseignement des arts du dessin en Belgique et inscrit sur la liste officielle 
des modèles susceptibles d’être recommandés aux Académies et Ecoles de 
dessin, Luik/Leipzig 1866. 
73 In schetsboek Cuypersarchief, corr.nr. 1198. Getekend naar: Pugin, 
Meubles dans le Style Gothique 15me siècle. 
74 In schetsboek A 175 (Cuypersarchief) en inv.nr. 00 472 (Prentenkabinet 
Rijksmuseum). 
75 Mogelijk bezat Cuypers ook het plaatwerk van Gustave Simonau, 
Principaux monuments gothiques de l’Europe dessinés sur les lieux et 
lithographiés par G. Simonau, texte historique par Aug. Voisin bibl. et prof. 
université de Gand, Brussel 1843. 
76 Cuypers bezat werken van toonaangevende auteurs over gotische 
bouwkunst als Ramée, Kreuser, Springer, Bock, Otte, Lübke, Schayes, 
Reusens, Reuvens, Servaes de Jong en kende De Caumont. Voor een volledig 
titeloverzicht zie de catalogus van de bibliotheek van Cuypers in het 
Cuypersarchief. 
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77 Een titel als Ornamentik in ihre Anwendung auf verschiedene Gegenstände 
der Baugewerbe. Ausgeführt oder zur Ausführung entworfen von F. 
Eisenlohr. Zum praktischen Gebrauche für Techniker und Gewerbeschulen, 
Karlsruhe z.j., typeert het genre. 
78 G.G. Ungewitter, Vorlegeblätter für Ziegel- und Steinarbeiten, Leipzig 
[1849] (tweede uitgave 1851), ‘Vorwort’. Als pleidooi voor de herwaardering 
van houtbouw – in het, ook wat de bouwmaterialen betreft, hiërarchische 
academische denken zeer laag aangeslagen – mogelijk geïnspireerd op Pugin. 
Over Ungewitter en zijn betekenis voor de Duitse architectuur, in het 
bijzonder de neogotiek: J. Schuchard, Carl Schäfer. Leben und Werk des 
Architecten der Neugotik, München 1979, p. 30 – 51. Schäfer was een leerling 
van Ungewitter. Over Ungewitter en Reichensperger zie: A. Reichensperger, 
Georg Gottlob Ungewitter und sein Wirken als Baumeister zumeist aus 
Briefen derselben dargestellt von A. Reichensperger, Leipzig 1866; dit is een 
uitgave van de correspondentie Reichensperger – Ungewitter met een korte 
inleiding en verbindende tekstjes uitgegeven na zijn dood. Zie ook Lewis, 
Reichensperger, 123 -137. Naar zijn eigen zeggen hadden de geschriften van 
Reichensperger Ungewitter aangezet zich los te maken van de 
‘Rundbogenstil’ naar Hübsch en hem ‘op het rechte pad’ gebracht. Lewis, p. 
124.  
79 G.G. Ungewitter, Vorlegeblätter für Ziegel- und Steinarbeiten, Leipzig 
[1849], Vorwort. 
80 V. Statz, Gotische Entwürfe, Bonn 1854–1858. Hierover: H. Vogts, Vincenz 
Statz (1819–1898). Lebensbild und Lebenswerk eines Kölner Baumeisters, 
Mönchengladbach 1960, p. 91. Vogts geeft aan dat er zeven afleveringen 
verschenen met 72 platen; het waren er echter negen met 93 platen. Over 
Reichensperger en Statz zie: Lewis, Reichensperger, p. 114-123. 
81 A. Reichensperger, ‘Einleitung’, in: in: V. Statz, G.G. Ungewitter, Gotisches 
Musterbuch, Leipzig 1856, 2 delen, p. 1; Reichenspergers Fingerzeige auf dem 
Gebiete der kirchlichen Kunst (Leipzig 1854) vormde als het ware de 
‘praktische Rathschläge’ bij het plaatwerk van zijn vriend Ungewitter: zie L. 
Pastor, August Reichensperger 1808–1895. Sein Leben und sein Wirken auf 
dem Gebiet der Politik, der Kunst und der Wissenschaft, Freiburg 1899, 2 
delen, I, p. 509.  
82 Via het Organ für christliche Kunst en de Dietsche Warande werden de 
uitgaven van Ungewitter herhaaldelijk aangeprezen. Er zijn geen exemplaren 
van de Vorlegeblätter aangetroffen in de bibliotheek van Cuypers. Wel in de 
collectie van Thijm. 
83 J. Cuypers, Tentoonstelling der werken p. 7. Jos. Cuypers dateert het 
ontwerp 1851. Uitvoering vond waarschijnlijk eerst plaats tussen 1858–1861: 
Schiphorst, ‘De leiding der stadswerken’, p. 19. 
84 Het Organ werd in 1851 opgericht, Cuypers abonneerde zich in 1853, direct 
na de oprichting van het Atelier: zie catalogus bibliotheek Cuypers, 
Cuypersarchief. Baudri (broer van de latere bisschop J. Baudri) had zelf ook 
een atelier voor christelijke kunst gevestigd in Keulen in een pand gebouwd 
door V. Statz. 
85 Een prent in Cuypers’ archief van het ontwerp van Statz voor het nieuwe 
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hoogaltaar in de Liebfrauenkirche te Koblenz uit 1851, uitgegeven ter 
financiering van het altaar, laat zien dat hij tijdens zijn reis door het Rijnland 
begin jaren vijftig kennismaakte met Statz’ werk. Voor het altaar zie Vogts, 
Statz, catalogus van werken, nr. 14. 
86 A. Darcel, ‘L’Ecclesiologie à l’exposition’, Annales Archéologiques 1855, p. 
359.  
87 J. Cuypers, Tentoonstelling der werken, p. 11.  
88 Deze werden niet (meer?) aangetroffen in zijn bibliotheek, maar 
gelijkenissen van details aan zijn eigen woonhuis en atelier – met name de 
erkers – met Engelse ‘manor houses’ afgebeeld in Pugin, Types d’architecture 
gothique, Luik, 1851–1853; 1853–1855 en 1856–1867, lijken te wijzen op 
kennis van dit werk. Vgl. vooral III, 1853, plaat 57 (Great Chalfield). 
89 ‘Il y a vingt ans à peine que l’on a commencé a reconnaître les qualités 
décoratives propres aux arts du moyen age, de la Renaissance et des XVIIe en 
XVIIIe siècles. Depuis 1790 jusqu’aux dernières années de la Restauration, 
nul architecte n’aurait osé se permettre de décorer un palais ou un 
appartement privé, autrement qu’avec les rares débris des arts de l’antiquité 
grecque ou romaine.’ Voorwoord van E(ugene) V(iollet) L(e Duc) in: L. 
Gaucherel, Exemples de décoration appliques à l'architecture et à la peinture 
depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, Parijs 1857.  
90 Jules Gailhabaud gaf tussen 1850 en 1875 een reeks breed opgezette en 
toonaangevende plaatwerken uit die meest in meerdere edities verschenen. 
De belangrijkste zijn: Monuments anciens et modernes: collection formant 
une histoire de l’architecture des différens peuples à toutes les époques, 
Parijs 1850, 4 delen tekst en 4 delen platen, en: L’architecture du 5me au 
17me siècle et les arts qui en dépendent: la sculpture, la peinture murale, la 
peinture sur verre, la mosaïque, la feronnerie etc. publié d’après les travaux 
inédits des principaux architects français et étrangers par Jules Gailhabaud, 
Parijs 1858, 4 delen.  
91 ‘Aus einem Reise Tagebuch von r n, “Ueber einige mittelalterliche Kirchen 
in den Niederlanden (Holland und Belgien)”’, Organ 1856, nr. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 
9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (met platen). Afgezien van het redelijk 
ontwikkelde, maar niet zeer toegankelijke lokale onderzoek (zie hierover het 
verslag van een lezing door prof. L.J.F. Janssen in Organ 1853, p. 31) waren 
aan Nederlandse publicaties alleen beschikbaar het na één aflevering 
gestaakte werk van Servaes de Jong, Bijdrage tot de kennis der Gothische 
Bouwkunst of Spits- bogenstijl in Nederland, Amsterdam 1847 (De Jong was 
overigens goed op de hoogte van de stand van wetenschap: hij verwijst in zijn 
‘Voorrede’ naar geraadpleegde werken van Schinkel, Milner, Kugler, 
Callenbach, Hoffstadt, De la Borde, De Ceaumont [sic], Van Lookeren, Popp, 
Hope, Pugin, Schayes, Wiebeking, De Vigne en Kist); de (wat latere) 
verzameling ‘romantische’ prenten van Limburgse kerken van Alexander 
Schaepkens, Anciens Monuments d’architecture du 11e au 13e siècle dans le 
Limbourg, Brussel/Maastricht 1855 en de paar voorbeelden van 
(laat)gotische architectuur opgenomen in de in 1852 door de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst begonnen reeks Verzameling van 
Afbeeldingen en Beschrijvingen van oude bestaande gebouwen. In dit laatste 
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werk zijn enige bruikbare opmetingstekeningen te vinden van 
bouwsculptuur, o.a. het raadhuis te Middelburg. Over dit werk: Krabbe, 
Ambacht, kunst, wetenschap, p. 124-125. 
92 Zie de gerubriceerde platencollectie in het Cuypersarchief. 
93 Zie bijv. Pugin, True Principles, p. 66-67: ‘(...) the principles of our own 
peculiar style of English Christian architecture, from which I would not 
depart in this country on any account’. Over de stijlopvatting van de 
Ecclesiologists zie White, Cambridge Movement; vgl. G. Hersey, High 
Victorian Gothic. A Study in Associationism, Baltimore 1972, p. 62. 
94 V. Statz, Recueil d’églises et de constructions religieuses dans le style 
gothique, Luik 1858, ‘Introduction’, p. 2. (Duitse editie Leipzig, 1859: zie 
Vogts, Statz, p. 119, cat.nr. 127). 
95 Zie Reichensperger, Ungewitter, p. 7.  
96 ‘Französische Bibliographie der christlichen Kunst’, Organ 1856, p. 259-
260, p. 259. Vgl. Germann, Gothic Revival, p. 156-157. 
97 Alberdingk Thijm introduceerde Cuypers bij Didron. Thijm 
correspondeerde vanaf 1852 met Didron. Zie de correspondentie Didron aan 
Thijm, Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen (KDC), 217 inv.nr. 2448.  
98 Brief Didron aan Thijm, 14 november 1855, waarin hij zijn ontmoeting met 
Cuypers beschijft, meldt dat hij er bij Cuypers op heeft aangedrongen dat hij 
zich meer naar de Franse dertiende eeuw moet richten en Thijm vraagt hem 
daar in te steunen.  
99 ‘Nouvelles et Mélanges’, Annales Archéologiques 1856, p. 263. Naast 
genoemde werken schafte Cuypers de volgende jaren meer werken aan over 
de Franse gotiek waaronder: E.E. Viollet-le-Duc, J.B.A. Lassus, Monographie 
de Notre-Dame de Paris et de la nouvelle sacristie de MM. Lassus et Viollet-
le-Duc (…), Parijs 1856; het eerste deel van de Dictionnaire van Viollet-le-Duc 
en het plaatwerk van F. Cattois, A. Verdier, Architecture Civile et Domestique 
au moyen age et à la renaissance, Parijs 1855–1857.  
100 Viollet-le-Duc, Lettres adressées d’Allemagne à M. Adolphe Lance, 
architecte, Parijs 1856, p. 53. Exemplaar in de bibliotheek van Cuypers, NAi, 
met aanstreping in de kantlijn. 
101 Bovendien speelde Cuypers blijkbaar probleemloos in op de nog steeds 
grote vraag naar (Vlaams) barokke altaren en communiebanken. In een set 
presentatietekeningen uit 1853/54, waarschijnlijk gemaakt om potentiële 
klanten de mogelijkheden van het atelier te tonen, zijn naast een in opzet en 
uitwerking rijkgevarieerde reeks op de gotiek geïnspireerde ontwerpen als 
vanzelfsprekend ook enkele barokke altaren en communiebanken 
opgenomen. Zie Cuypersarchief, map 436. De barokke communiebanken 
vertonen grote gelijkenis met het werk van de Vlamingen Ansiau en Gillis in 
Oegstgeest en Warmond. Zie H.J. Jesse, ‘De Communiebanken in de kerken 
te Oegstgeest en Warmond’, Leids Jaarboekje 1942, p. 94-103.  
102 Cuypers aan Thijm, brief zonder datum, inv.nr. 41 (te dateren september 
1858). In de redactie van zijn Annales toonde Didron overigens een bredere 
belangstelling voor de gotiek. Zo publiceerde hij in de jaargang 1855 over de 
Noord-Italiaanse gotiek en nam hij artikelen op van William Burges over de 
kapitelen van het Dogenpaleis te Venetië (Annales 1857, p. 69-88) en het 
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Palazzo della Ragione in Padua (Annales 1858, p. 332-343 en 1859, p. 241-
252). 
103 De term werd volgens Brownlee, ‘High Victorians’, p. 33 in 1850 als 
pejoratief geïntroduceerd door G.G. Scott in: ‘On the Questions of the 
Selection of a Single Variety of Pointed Architecture for Modern Use, and of 
Which Variety Has the Strongest Claims on Such Selection’, in: A Plea for the 
Faithful Restauration of Our Ancient Churches, Londen 1850, p. 74.  
104 Aartsbisschop A.I. Schaepman bij de oprichting van het St.-
Bernulphusgilde te Utrecht: ‘Daar zijn stemmen, die van Vooruitgang 
gewagen, terwijl het ware uitgangspunt voor dien Vooruitgang nog niet eens 
gewonnen is. (...) Hoe dan van voortgaan geroepen, waar de voortgang 
slechts te vinden is op den weg, die ter herovering voert?’ H.J.A.M. 
Schaepman, ‘Inleiding op het Gildeboek’, Het Gildeboek. Tijdschrift voor 
Kerkelijke Kunst en Oudheidkunde, uitgegeven door het St. Bernulphusgilde 
te Utrecht, 1, 1871, II. Zie ook D.P.R.A. Bouvy, ‘Enige bewijzen voor de 
‘dictatuur’ van Van Heukelum’, in: Miscellanea Prof. dr. J.Q. van Regteren 
Altena, Amsterdam 1969, p. 222-223; Rosenberg, Kerkelijke bouwkunst, p. 
51-58 en vooral A.J. Looijenga, De Utrechtse School in de neogotiek. De 
voorgeschiedenis en het Sint Bernulphusgilde, Leiden 1991, 342-374, met 
name p. 369 e.v. Volgense Looijenga (p. 345) zou Van Heukelom een poging 
hebben gedaan Cuypers en Thijm in te lijven bij zijn Gilde; hij geeft echter 
geen bron voor deze bewering.  
105 Tepe werkte tussen 1865 en 1867 bij Statz. Nadat Cuypers in de 15e 
vergadering van het Gilde zijn beginselen had uiteengezet, deed Tepe twee 
vergaderingen later hetzelfde, gevolgd door een expliciete waarschuwing 
tegen ‘buitenlandse’ voorbeelden, zich daarmee indirect tot Cuypers richtend: 
‘1. dat ieder kunstenaar zijn voorbeelden zo veel mogelijk moet zoeken 
binnen de grenzen van het land, waarvoor hij werkzaam is; 2. dat hij op het 
tijdperk van bloei der aan het land eigenaardige kunst zijne meeste 
oplettendheid wijde; 3. dat hij het voor de behoeften van zijn land meeste 
geschikte materiaal met alle zorg bestudeere en trachte te volmaken. De 
buitenlandsche kunst mogen wij bewonderen en waardeeren, doch de 
kunstmonumenten onzer niet misdeelde voorvaderen niet minachten maar 
navolgen.’ Gildeboek 1871, p. 43. Zie ook Rosenberg, Kerkelijke bouwkunst, 
p. 55. Vgl. Looijenga, Utrechtse School, p. 375-385 waarin hij zijn onvoltooide 
onderzoek naar Tepe kort samenvat, met name p. 385, waar hij een verschil 
in ‘grondhouding’ constateert tussen Cuypers en Tepe ten aanzien van de 
gotiek als voorbeeld. 
106 Muthesius, High Victorian Movement, p. 4; H.-R. Hitchcock, Early 
Victorian Architecture, New Haven 1954, hoofdstuk XVII, ‘Ruskin or 
Butterfield? Victorian Gothic at mid century’, vooral p. 604-613. Het steeds 
radicalere standpunt van Ruskin, met een ommezwaai juist rond 1850, 
typeert de bijzondere aandacht voor en het belang van ornament: ‘For Ruskin 
architectural beauty means above all the beauty of decorative expression: 
texture, symbol, association. (...) Ornament “per se” was art; structure “per 
se” was science. In the first edition of The Seven Lamps (1849) he maintained 
that ornament must be subordinate to structure. In the second edition (1853) 
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that position is reversed.’ Crook, Dilemma of Style, p. 72, illustreert dit met 
een citaat uit de Seven Lamps, waarin Ruskin een wel zeer ‘Hegeliaans’ 
standpunt inneemt: ‘It gradually became clear to me that the sculpture and 
painting were in fact the all in all of the thing to be done; that these, which I 
had long been in the careless habit of thinking subordinate to the architecture 
were in fact the entire masters of the architecture; and the architect who was 
not a sculptor or a painter, was nothing better than a framemaker on a large 
scale. All architecture other than this is, in fact, mere building.’  
107 White, Cambridge Movement, p. 49-50. D.B. Brownlee, ‘The First High 
Victorians. British Architectural Theory in the 1840’s’, Architectura 1985, 1, 
p. 33-46, p. 44-46; vgl. idem, Law Courts, p. 21. Brownlee staat tegenover 
Hitchcock, Early Victorian Architecture, die abusief de discussie in The 
Builder in de jaren 1849–1851 als beginpunt aanduidt van de discussie. Wel 
bereikte deze hier een publiek hoogtepunt.  
108 A.J. Beresford-Hope, The Present State of Ecclesiastical Architecture in 
England, geciteerd naar: Brownlee, ‘First High Victorians’, p. 44.  
109 J. Ruskin, The Stones of Venice, Londen 1851–1853, 3 delen; vgl. de 
eerdergenoemde bijdragen van Burges in de Annales uit 1855 en 1856. Zie 
G.E. Street, Brick and Marble in the Middle Ages. Notes of a Tour in the 
North of Italy, copiously illustrated, Londen 1855; vgl. G.G. Scott, Remarks 
on Secular and Domestic Architecture, Present and Future, Londen 1858, met 
daarin als frontispies het San Marcoplein in Venetië. 
110 Over All Saints: Hersey, Associationism, p. 104-119. Het ontwerp dateert 
uit 1849; de kerk werd echter pas tien jaar later voltooid en geconsacreerd. 
111 D.B. Brownlee, The Law Courts. The Architecture of George Edmund 
Street, Cambridge, Mass. 1984, p. 20-21. Zie ook: H.R. Hitchcock, ‘G.E. Street 
in the 1850’s’, JSAH, 1960, p. 145-171; Muthesius, High Victorian Movement, 
hoofdstuk 3. Street ontwikkelde zich in het begin van de jaren vijftig tot de 
meest uitgesproken theoreticus van de jongere High Victorians. Voor een 
overzicht van zijn geschriften: Brownlee, Law Courts, noten 7, 8 en 9. Naast 
theoretische beschouwingen schreef Street over middeleeuwse architectuur 
in Duitsland, Frankrijk en Noord-Italië en over middeleeuwse baksteenbouw. 
Als meer Engelsen gebruikte hij wel het (enigszins verwarrende) begrip 
‘realism’ waar Viollet-le-Duc zou spreken van ‘logique’ of werken naar 
rationele beginselen. 
112 Geciteerd naar: Brownlee, Law Courts, p. 21. 
113 Scott, Plea for the Faithful Restauration, p. 74. Geciteerd naar: Brownlee, 
‘First High Victorians’, p. 33. 
114 Hitchcock, Early Victorian Architecture, p. 605-606.  
115 César Daly koos met zijn ‘principe de la liberté dans l’art’ bewust een 
positie tussen de ‘defenseurs des doctrines classiques de l’Institut’ en ‘les neo-
gothiques’, zich daarbij evenals de High Victorians baserend op een 
dynamische, evolutionaire geschiedsvisie. Zie Revue générale d’architecture 
1849, ‘Introduction’, p. 6; zie ook C. Daly, ‘De la liberté dans l’art’, Revue 
générale d’architecture 1847, p. 392-408 en de bijbehorende spotprent in 
Revue générale d’architecture 1849, plaat 18. Vgl. Crook, Dilemma of Style, p. 
164. 
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116 A.J.B. Hope, The common sense of art. Lecture for the architectural 
museum at South Kensington Museum, Londen 1858. Exemplaar in collectie 
Alberdingk Thijm, Prentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam. Zie hierover: 
Crook, Dilemma of Style, hfst. 6.  
117 De ontwikkelingen in Engeland werden in heel Noord-Europa op de voet 
gevolgd. Gedurende 1852 was Cuypers geabonneerd op het ‘vernieuwde’ 
Journal Belge de l’Architecture et de la Science des Constructions. Revue des 
Travaux executés en Belgique, dat zijn aandacht al richtte op Engeland: 
herhaaldelijk werden hierin architectuurtheoretische verhandelingen uit The 
Builder overgenomen, o.a. R. Kerr, ‘Les sept lampes de l’architecture’ (naar 
Ruskin), S. Huggins, ‘De quelques principes du dessin en architecture et 
principalement dans les édifices religieux’ en J.P. Seddons bijdrage aan de 
discussie rond ‘development’: ‘Du progrès en architecture’. Ook de 
Bouwkundige Bijdragen volgde The Builder, maar namen vrijwel uitsluitend 
verhandelingen over bouwtechniek in vertaling over. Ook Alberdingk Thijm 
was goed op de hoogte. In zijn bibliotheek bevond zich een reeks teksten van 
Scott, Street en Beresford-Hope. Wanneer deze door hem werden verworven, 
is echter niet na te gaan.  
118 Zie Hitchcock, Early Victorian Architecture, hoofdstuk XVII; Pevsner, 
Some Writers, hoofdstuk ‘The battling Builder’. 
119 De jong overleden R.C. Carpenter (1812–1855) bouwde in een strenge, 
Puginiaanse stijl (bijv. Hurstpierpoint College, 1851–1953), zie: Muthesius, 
High Victorian Movement, p. 53 en afb. 24. Henry Clutton (1819–1893), 
volgens Muthesius, p. 88, ‘one of the most versatile architects of the time’, 
maakte naast enkele kerkontwerpen (St. John, Londen, 1853, een uiterst 
‘rationele’ en ingenieuze stadskerk in baksteen) vooral naam als architect van 
luxueuze woonhuiscomplexen en landhuizen. Zie P. Hunting, ‘Henry 
Clutton’s country houses’, Architectural History 1983, p. 96-104 en 176-180. 
Met zijn toenmalige medewerker William Burges won hij de prijsvraag voor 
de kathedraal van Lille, 1855. Hij bekeerde zich tot het katholicisme. Zie ook 
J.M. Crook, William Burges and the High Victorian Dream, Londen 1981, p. 
43-44 en Hitchcock, Early Victorian Architecture, p. 117 en afb. IV, 15. 
120 Zie anoniem verslag in Ecclesiologist 1855, p. 288-295. De auteurs maken 
in het verslag steeds een scherp onderscheid tussen restauraties en ‘original 
work’. Zij constateren tevreden dat ‘The collection [i.e. de Engelse bijdrage, 
A.O.] really does throw some light on the state of architecture in this country, 
which the French drawings can in no way be said to do.’ De Franse neogotici 
(Abadie, Boeswilwald, Lassus, Questel, Viollet-le-Duc) waren vrijwel 
uitsluitend vertegenwoordigd met opmetingstekeningen en 
restauratieontwerpen. Van Duitsers wordt geen melding gemaakt en ‘the low 
countries contribute no original architectural work in the Pointed style’ 
(idem, p. 295). Er is geen correspondentie met Beresford-Hope, noch in het 
archief van Cuypers noch dat van Thijm, maar een reeks pamfletten van 
Hope in de collectie van Thijm (bewaard in het Prentenkabinet van het 
Rijksmuseum) wijst op directe contacten. In 1862 bezocht Cuypers 
Beresford-Hope in Londen (zie verder). 
121 ‘Aus London’, Organ 1855, p. 102. De auteur vergelijkt Engeland met de 
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‘Berliner normal Kirchen’. 
122 ‘Die Ornamentation der Kirchen im Spitzbogen-Style’, Organ 1855, p. 121-
122. Naar: The Builder, nr. 623 (1855?), p. 23. 
123 ‘Besprechungen, Mitteilungen etc. London’, Organ 1855, p. 175. 
Verscheidene van de lezingen in het Architectural Museum, waar kopstukken 
van de beweging als Scott, Street, Burges en Beresford-Hope optraden, 
werden opgenomen in het Organ: Scott, ‘Ueber die progressiven 
Veränderungen in den Ornamenten der sich folgenden Stylarten der 
mittelalterlichen Baukunst’, Organ 1858, en Burges over dertiende-eeuws 
ornament in Organ 1858/59.  
124 ‘Wanneer denkt ge uw museum voor goede kunstvoorwerpen te openen. Ik 
zal zorgen dat ge van alles wat van hier krijgt.’ Cuypers aan Alberdingk Thijm, 
9 september 1858. Ook Didron had in zijn atelier voor toegepaste kunst in 
Parijs (tevens kunsthandel en uitgeverij) een verzameling van ‘goede’ 
voorbeelden. 
125 Ruskin, Stones of Venice; Street, Brick and Marble, 1855; R.N. Shaw, 
Architectural Sketches from the Continent, Londen 1858, alle 
rijkgeïllustreerd met (reis)schetsen; zie ook de vele reisschetsen over de jaren 
gepubliceerd in The Builder. 
126 De ‘evangelische kirche’ werd min of meer het recht ontzegd gotisch te 
bouwen: ‘Ueber eine neuerdings im gothischen Style erbauten evangelische 
Kirche’, Organ 1855, p. 177-181 en 189-191. 
127 ‘Verhältnis der Baukunst zum Leben’, Organ 1855, p. 201-202. 
128 Brownlee, ‘First High Victorians’, p. 34. 
129 Organ 1858, p. 93. 
130 Zie de schetsboeken en de vele zakboekjes in het Cuypersarchief. Niet 
toevallig voegde hij deze bij zijn nalatenschap aan het Rijksmuseum als een 
van de bronnen van zijn werk. 
131 Organ 1855, p. 48. 
132 Zie voor de overgang van een cyclisch of Saint-Simonistisch 
geschiedmodel (waarin sprake is van een afwisseling van organische en 
kritische periodes) naar het idee van een ‘progrès continue’ bij de Franse 
architectuurtheoretici (Fortoul, Reynaud, Viollet-le-Duc): R. Middelton, ‘The 
rationalist interpretations of classicism of Leonce Reynaud and Viollet-le-
Duc’, AA Files 11, 1986, p. 29-48, vooral p. 33 en p. 41. Over de invloed van 
dit geschiedmodel in Engeland zie bijvoorbeeld Crook, Dilemma of Style, p. 
16.  
133 Pugin liep hier in zekere zin op vooruit met zijn stelling dat een goede 
leerschool is ‘founded in principle on the christian schools, but carried out in 
all the majesty of nature’. Hij benadrukte dat onder zijn leiding ‘masons and 
carvers work entirely from natural leaves and flowers, disposed in 
geometrical forms’. De opmerkingen komen uit een kritiek op de National 
School of Design, opgericht in 1837, door hem weggezet als een academische 
(classicistische) tekenopleiding, te weinig gericht op de praktijk van het 
handwerk. ‘Mr. Pugin on the School of Design’, Tablet, 6, 1845, geciteerd 
naar: Belcher, Pugin Bibliography, A36, p. 83-84.  
134 O. Jones, The Grammar of Ornament, Londen 1856 (folio edition 1868), 
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slothoofdstuk ‘Leaves and flowers from nature’, p. 155.  
135 Idem, p. 156. 
136 Ibidem. 
137 ‘General principles in the arrangement of form and colour, in architecture 
and the decorative arts, which are advocated throughout this work’, Jones, 
Grammar of Ornament, p. 5-8. Jones’ beginselen speelden een belangrijke rol 
in de discussie rond ‘conventionalisation’ dat is: ‘the right compromise 
between representing nature and adapting the design to the abstract contours 
of the building’ onder de High Victorians. Zie Muthesius, High Victorians, p. 
155. Zie over Jones: D. van Zanten, The Architectural Polychromy of the 
1830’s, Cambridge 1970 (heruitgave 1976), p. 214-302. Jones was al sinds de 
jaren veertig actief en invloedrijk als leraar aan de National School. Zijn werk 
was al vroeg bekend in Nederland: zie bijvoorbeeld F.W. van Gendt, ‘“Over 
het gebruik van kleuren in versieringen”, naar het Engels van Owen Jones, 
vertaald door F.W. van Gendt’, Bouwkundige Bijdragen 1854, p. 329-346.  
138 Jones, Grammar of Ornament, ‘General Principles’, proposition 8, p. 5.  
139 Van Zanten, Architectural Polychromy, p. 214 en p. 268. Ibidem over 
‘luminism’ bij Jones.  
140 De Revue générale d’architecture verscheen van 1840 tot 1872. Cuypers 
heeft zijn serie dus met terugwerkende kracht compleet gemaakt of deze van 
iemand cadeau gekregen. Zijn abonnement dateert in ieder geval van vóór 
1865. De delen 1 t/m 23 in de bibliotheek van Cuypers zijn in dat jaar 
gebonden: voor de verhuizing van Roermond naar Amsterdam liet zijn vrouw 
reeksen tijdschriften inbinden. Over de Revue générale d’architecture en 
César Daly zie: H. Lipstadt (red.), Polemique, debat, conflit. Architecte et 
Ingenieur dans la Presse, Parijs 1979 (met dank aan Jouke van der Werff). 
141 Zie Clark, Gothic Revival, p. 141. Verwijst naar A.W.N. Pugin, Floriated 
Ornament. A Series of Thirty-one Designs, Londen 1849. Cuypers kende dit 
werk, voor zover na te gaan, niet. 
142 De vier schetsboeken bewaard in het Cuypersarchief zijn alsvolgt te 
dateren: corr.nr. 1198 eind jaren veertig/begin vijftig; nr. A 175, idem; nr. A 
176 en A 178, beide begonnen in 1860. De drie schetsboeken in het 
prentenkabinet van het Rijksmuseum, Amsterdam zijn als volgt te dateren: 
inv.nr. 00.472, rond 1850; inv.nr. 00.473, rond 1855; inv.nr. 00.471, tussen 
1857 en 1859. Voor de overige schetsen zie de mappen B 48-1 tot B 48-4; C 12 
2, corr.nr. 1196-1202 en ongenummerd materiaal in het Cuypersarchief. Voor 
ontwerpen toegeschreven aan Cuypers zie map 439; voor werk uit het atelier 
zie de mappen Cuypers en Co (CuCo) 39-46 (meest ongedateerd, 
ongesigneerd en vooralsnog niet aan enig bouwproject te relateren 
materiaal).  
143 ‘Wir mussen uns zum Herrn der völligen Sprache (der Gotik) machen, 
ohne dabei unseren eigenen provinzial Dialekt zu vergessen’, G.G. Scott, 
geciteerd in: Organ 1860, p. 68. 
144 Zie Collins, Changing Ideals, hoofdstuk 17: ‘The linguistic analogy.’ Victor 
Hugo maakte deze waarschijnlijk populair onder de neogotici: zie Notre-
Dame de Paris 1482, Parijs 1832 (8e, gewijzigde uitgave), het hoofdstuk ‘Ceci 
tuera cela’. 
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145 Zie bijvoorbeeld Viollet-le-Duc, ‘Du Style Gothique au XIXe siècle’, p. 342-
343. Verwijst naar de inleiding van L. Vitet, ‘Notice sur la Cathédrale de 
Noyon’, in: L. Vitet, D. Ramée, Monographie de l’église Notre-Dame de 
Noyon: plan, coupes, élévations et détails: Atlas, levées par —, Parijs 1845. 
Beide werken waren aanwezig in de bibliotheek van Cuypers.  
146 Schetsboek A 178, blad 74 (verso) en 75.  
147 Vgl. de ontwerptekening van de St. Lambertuskerk in het Cuypersarchief. 
Het ontwerp dateert uit 1855; begin bouw 1858. Zie ook: P. van Baal-van de 
Donk, P. van de Weijenberg, Lambertus Veghel. Een schepping in neogothiek 
van Pierre Cuypers, Veghel 1984 (uitgave Heemkundekring Vehchele).  
148 Viollet-le-Duc, Dictionnaire V, 1861, lemma ‘flore’, p. 488; zie ook 
‘fleuron’. Vgl. idem, Histoire d’un dessinateur, Parijs [1879], hoofdstuk VIII. 
149 In archief Alberdingk Thijm, KDC Nijmegen, 217, inv.nr. 4979. 
Toeschrijving op grond van het handschrift, ondersteund door de brief van 
Cuypers aan Thijm, 31 maart 1861 waarin melding wordt gemaakt van door 
Cuypers geschreven toelichtingen t.b.v. een uitgave van zijn ‘verzameld werk’ 
(zie verder). Cuypers schreef al eerder een toelichting bij de kerk: zie Cuypers 
aan Thijm, 7 december 1856: ‘[ik] heb een en ander op een velletje 
gekrabbeld als reactie op de kritiek op de modelkerk.’ 
150 R. Redgrave in het juryrapport van de Wereldtentoonstelling te Londen, 
1851. Geciteerd naar: J. Evans, Pattern. A Study of Ornament in Western 
Europe from 1180 to 1900, Oxford 1931, 2 delen, II, p. 154. Redgrave was 
evenals Jones verbonden aan de School of Design en een centrale figuur bij 
de vernieuwing van kunsthandwerk en ornament in Engeland aan het begin 
van de jaren vijftig, tevens een van de oprichters van het South Kensington 
Museum. Zie Muthesius, High Victorian Movement, p. 154. Zijn rapport trok 
internationale aandacht en werd in een vertaling van A.N. Godefroy 
opgenomen in de Bouwkundige Bijdragen 1854, p. 105-150. Hij vertaalde de 
term als ‘natuurlijken of blooten nabootsingsstijl’ (p. 114-115). Cuypers was 
geabonneerd op de Bouwkundige Bijdragen en dus gewaarschuwd voor dit 
‘naturalisme’. Zie ook M. Simon Thomas, ‘Het ornament, het verleden en de 
natuur. Drie hoofdthema’s in het denken over vormgeving in Nederland 
1870–1890’, in: F. Gribling e.a. (red.), ‘That special touch’. Vormgeving 
tussen kunst en massaproduct. (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 1988), 
Haarlem 1989, p. 46-48; afb. 15. Het ‘styleren’, dat wil zeggen niet de natuur 
nabootsen maar de essentie weergeven, wordt hier behandeld, overigens 
zonder Cuypers te noemen. In het proefschrift van M. Simon Thomas, De leer 
van het ornament. Versieren volgens voorschrift 1850–1930, Amsterdam 
1996, komt het vlakornament bij Cuypers wel aan de orde. 
151 Zie de schetsboeken corr.nr. 1198 en A 175 (Cuypersarchief) en 00.472 
(Prentenkabinet Rijksmuseum) te dateren vóór 1854; 00.471 (Prentenkabinet 
Rijksmuseum) te dateren tussen 1857 en 1859; A 176 en A 178 
(Cuypersarchief) beide begonnen in 1860.  
152 Het begrip ‘nieuw’ wordt in het debat rond het midden van de negentiende 
eeuw door verschillende partijen op verschillende manieren ingezet. Jones 
verbindt het nadrukkelijk met de ontwikkeling van het ornament wanneer hij 
spreekt over het zoeken naar een ‘new style’. Het komt al in de jaren veertig 
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voor in de stijldiscussie in Nederland. Thijm gebruikt het in 1845 wanneer hij 
spreekt over het – in zijn ogen dwaze – verlangen naar een ‘Nieuwe 
Bouwkunst’ los van historische voorbeelden: J.A. Alberdingk Thijm, 
‘Bouwkunst. De gevel van de Kerk de Boom beoordeeld in den Kunstspiegel’, 
Spektator 1845, p. 169-171, p. 169. In zijn ‘Over de Kompositie in de Kunst’ 
(1848/49) gaat hij nader in op het thema van een ‘Nieuwe Kunst’: zie 
hoofdstuk III.2. 
153 In schetsboek A 175 blad 33 (Cuypersarchief) vermeldt Cuypers als 
aanwijzing voor de beeldhouwer: ‘ornamenten ajour’.  
154 Van Zanten, Polychromy, p. 364-365. Zie ook p. 358-359. 
155 Ruskin, Stones of Venice, II, plaat 12. Hierover: Brooks, Ruskin and 
Victorian Architecture, p. 78 e.v. Overigens zijn er geen aanwijzingen dat 
Cuypers werken van Ruskin uit de eerste hand kende; er zijn geen werken 
van hem in zijn bibliotheek. De receptie van Ruskin in Nederland is rond het 
midden van de negentiende eeuw ook in de neogotische beweging minimaal. 
Deze lijkt pas rond 1900 op gang te komen, en dan vooral aansluitend bij een 
internationale (her)waardering van zijn sociaal-kritische werken en zijn rol 
als sociaal hervormer na 1860. Zie bijvoorbeeld de vertalingen van zijn 
werken in de Wereldbibliotheek: Mensch en Maatschappij (fors clavigera), 
Amsterdam 1918 (tweede uitgave), met een inleiding van Frederik van Eeden; 
Tijd en Getij, Amsterdam [na 1900]. In 1900 verscheen ook een bewerking 
van de Stones of Venice: Banen der Kunst. Gotiek en Renaissance, Utrecht 
1900. Vgl J. Hobson, John Ruskin Social Reformer, Londen 1899 (tweede 
uitgave) en S. Saenger, John Ruskin. Sein Leben und Lebenswerk, 
Straatsburg 1900, die eveneens de nadruk legt op Ruskin als 
‘Gesellschaftskritiker’ na 1860. Nader onderzoek naar de relatie tussen 
Ruskin en Nederland is gewenst. 
156 Vgl. Simon Thomas, Leer van het ornament, hoofdstuk 2, met name p. 44-
51 over de ontwikkeling en betekenis van het vlakornament in de 
Nederlandse bouwkunst. Zij behandelt ornamentontwerpen van Cuypers 
voor het Rijksmuseum en het Centraal Station uit de jaren zeventig en 
tachtig; zijn rol bij de verbreiding van het vlakornament in Nederland vanaf 
de jaren vijftig blijft onbelicht. 
157 Jones, Grammar of Ornament, p. 156. 
158 Zie bijvoorbeeld Schetsboek A 178, blad 7.  
159 Zie Schetsboek A 178, blad 7 voor een vensterharnas met afbiljoeningen. 
Zie ook de vensters van het huis aan de Swalmerstraat te Roermond, 1851 
(datering naar J. Cuypers, Tentoonstelling der werken, p. 6; Schiphorst, ‘De 
leiding der stadswerken’, p. 19, geeft aan dat deze gevel pas tussen 1858 en 
1861 werd uitgevoerd). 
160 Pugin besteedde in zijn True Principles, p. 12-20, speciale aandacht aan 
het profiel ‘on the judicious form and disposition of which a very 
considerable part of the effect of building depends’ vooral ook als ‘enrichment 
of splays and weatherings’. Zo ook Viollet-le-Duc, o.a. in de Dictionnaire, zie 
bijvoorbeeld deel II (vóór 1859), lemma’s ‘biseau’ en ‘chanfrein’. N.B.: de 
profilering van dit soort kapitelen of aanzetstenen van een (wand)boog kan 
ook een constructieve grond hebben, wanneer deze tijdens de bouw dient als 
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impost, als voet voor het formeel waarop de boog wordt gemetseld.  
161 Zie Schetsboek A 178, blad 12. Vgl. de hoekcolonnet aan Cuypers’ St. 
Johannes de Doperkerk te Vlaardingen, 1868/69. 
162 Vgl. Pugin, True Principles, p. 13: ‘All the mouldings of jamb are 
invariably sunk from the face of the work. A projecting mould in such a 
situation would be a useless excrescence, and contrary to the principles of 
pointed architecture which do not admit of any unnecessary members.’ 
163 Dat ook hier de kosten een rol speelden, is te zien in Cuypers’ behandeling 
van kapitelen in de jaren vijftig en de vroege jaren zestig. De kerk in Veghel 
heeft gebeeldhouwde kapitelen met bloem en bladmotieven; de kerken in 
Wijck en Alkmaar (Laurentius) hebben grotendeels alleen geprofileerde (niet 
georneerde) kapitelen. De Posthoorn in Amsterdam kreeg kapitelen van 
gegoten kunststeen. Ter vergelijking: J.J. Tepe, na 1868 werkzaam binnen 
het Bernulfusgilde, paste om financiële redenen nooit gebeeldhouwde, maar 
alleen geprofileerde kapitelen toe, eventueel versierd met gekleurd 
vlakornament (vriendelijke mededeling dr. A. Looijenga).  
164 Pugin raadde aan steeds ten minste één heiligenbeeld aan te brengen 
boven de entree van de kerk, ook als maatstaf voor de beschouwer: True 
Principles, p. 65-66.  
165 Zie de St. Catharinakerk te Eindhoven (1858) en de St. Urbanuskerk te 
Ouderkerk (1860). 
166 Het ontbreken van een bouwkundige term voor deze ‘knopen’ typeert de 
nieuwe benadering van de architectonische constructie die hier uit spreekt.  
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De markt en de ‘goede zaak’: bouwpraktijk en kerkbouw 

 

Cuypers was voor de opbouw van zijn architectuurpraktijk en het realiseren 

van zijn artistieke idealen voorlopig afhankelijk van de kerk als opdachtgever 

en trachtte deze rond het midden van de jaren vijftig op grotere schaal te 

winnen voor de nieuwe beginselen. Hij had een bescheiden netwerk 

opgebouwd onder de Limburgse clerus en zeker bij de jonge generatie een 

gewillig oor gevonden voor zijn denkbeelden. Dit begon ook vruchten af te 

werpen: na een eerste opdracht voor een dorpskerkje in Oeffelt in 1854 

volgden in 1855 opdrachten voor parochiekerken in Veghel en in Wijck 

(Maastricht) en de door hem ontworpen feestversieringen en de zetel met 

baldakijn voor de wijding van bisschop Paredis in 1854, de eerste 

bisschopswijding in Limburg na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie 

in Nederland, waren ongetwijfeld een goede reclame voor zijn bureau.1  

Maar het Bisdom Roermond vormde een kleine markt wat betreft de 

nieuwbouw van kerken en de financiële situatie van de parochies was daarbij 
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zo slecht dat er vaak jaren overheen gingen voordat er daadwerkelijk werd 

aanbesteed en gebouwd – het moment waarop de architect aan zijn opdracht 

begon te verdienen.2 Uitbreiding van zijn markt was dan ook noodzakelijk. 

Daarbij trad Noord-Nederland op de voorgrond, in het bijzonder het bisdom 

Haarlem. Hier was al vóór het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 

1853 – waarmee de godsdienstvrijheid van de katholieken werd bevestigd en 

Nederland van missiegebied weer een kerkprovincie werd onder gezag van 

Rome – een bouwgolf losgebroken. En hier vielen ook op de langere duur 

meer kerkelijke nieuwbouwopdrachten te verwachten. Na de Bataafse 

Republiek waren de kerkgebouwen van voor de reformatie naar rato van het 

aantal gelovigen ter plekke toegewezen aan katholieken of protestanten. In 

het Zuiden, waar de katholieken numeriek in de meerderheid waren, hadden 

zij veel oude kerken teruggekregen; benoorden de grote rivieren bleven de 

meeste middeleeuwse kerkgebouwen echter in protestantse handen en was er 

een snel groeiende behoefte aan nieuwe katholieke kerken.3 Cuypers’ 

voornemen zijn praktijk te verhuizen naar een van de grote steden in Holland 

werd mede door deze kansen gemotiveerd.4  

Pas met de synode van 1865 werd het herstel van de diocesane structuur 

voltooid en de greep van de bisdommen op de parochies verstevigd.5 Deze 

nog ongeorganiseerde staat van de Nederlandse kerkprovincie lijkt in het 

voordeel van Cuypers te hebben gewerkt. Zeker in het noorden behielden 

pastoors en kerkbesturen ook na 1853 een zekere mate van onafhankelijkheid 

– overblijfsel van de jaren van isolement. Dit gaf hun enige vrijheid in hun 

bouwbeleid. De bisschoppen bemoeiden zich weliswaar met de financiering 

en de aanbesteding en hielden soms de liturgische dispositie in de gaten, 

maar bemoeiden zich niet of nauwelijks met de architectuur en de stijlkeuze 

van het kerkgebouw.  

Bij het ontwerp voor de St. Laurentius te Alkmaar plaatste de bisschop 

vrijblijvend enige opmerkingen met betrekking tot de architectuur en de 

dispositie. In een brief aan het kerkbestuur vraagt hij zich af of de akoestiek 

wel goed zal zijn, uit hij zijn twijfel over het schoone werk in het interieur (dit 

zal naar zijn idee een ‘doods gezicht’ veroorzaken), laat zijn bezwaar blijken 
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tegen het koorhek, want in een parochiekerk moet het altaar voor de hele 

parochie toegankelijk zijn en geeft aan het vierde en vijfde altaar liefst tegen 

de zijmuren van het transept geplaatst te zien. Het kerkbestuur werd echter 

niet gedwongen hem in alle opzichten te volgen. Wel werd het bouwen buiten 

aanbesteding, door Cuypers na lang aandringen met de kerkfabriek 

overeengekomen, zonder discussie verboden. Dit ondanks zijn aanbod om, 

bij overschrijding van de kosten in de eerste fase, zijn honorarium à 5 procent 

in te leveren. Openbare aanbesteding was een voorwaarde van het Ministerie 

van Eeredienst voor de toekenning van een subsidie op de kerkbouw. De 

bisschop eiste bovendien een beoordeling van bestek, tekeningen en 

begroting door een ‘bekwaam Hollands architect (...) om te doen blijken of de 

manier van bouwen van den heer Kuipers [sic] op Hollandsche bodem al of 

niet geschikt was’. Het vertrouwen in het technisch kunnen en de 

organisatorische kwaliteiten van de architect was blijkbaar niet groot. 

Helemaal ongelijk had de bisschop overigens niet. Cuypers had nog weinig 

ervaring en was gewend op zand te bouwen; dit was zijn eerste werk met 

paalfundering op de slappe Hollandse veengronden.6 Deze betrekkelijke 

onafhankelijkheid van de bouwpastoors betekende wel dat zij stuk voor stuk 

gewonnen moesten worden voor het idee van een katholieke architectuur. 

Kunst was geen prioriteit voor de kerk en van bovenaf werd hier geen druk op 

gelegd. Bisschop Paredis bijvoorbeeld was huiverig voor ieder soort 

triomfalisme.7 

In de seminaries zal iets zijn doorgedrongen van de reactie onder de 

katholieken in Frankrijk en bij de anglicanen in Engeland tegen de sterke 

symbolistische tendens in de christelijke kunst van de jaren veertig en tegen 

de kunstenaars die zichzelf al te zeer als profeten gingen beschouwen. 

Theologen, zo meende de clerus, werden niet in het atelier geboren.8 Het 

beeld van het kerkgebouw en de vormgeving van de liturgie die de 

bouwpastoors in de neogotische ontwerpen van Cuypers kregen te zien en 

zijn lekenopvattingen over de liturgische dispositie, de oriëntatie en de 

symboliek van het kerkgebouw werden niet zonder meer geaccepteerd. 

Daarnaast moesten vooroordelen tegen de neogotische kerkbouw bestreden 
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worden, vooral dat deze duurder zou zijn.9 Daarom hield Cuypers zich in 

deze jaren persoonlijk bezig met het bewerken van bisschoppen, 

bouwpastoors en vertegenwoordigers van de seminaries en de kloosterordes 

zowel binnen als buiten het bisdom Roermond. Maar tegelijkertijd zocht hij 

naar een forum vanwaaruit hij zijn opvattingen zou kunnen verbreiden. Hij 

verwoordde zijn beginselen in zijn ontwerpen, hij theoretiseerde en 

polemiseerde al tekenend; het in geschrifte entameren van een esthetische of 

architectuurtheoretische discussie was hem echter geen dringende behoefte, 

zoals zal blijken, en het was ook niet zijn sterkste kant. Pas na het midden van 

de jaren zestig verschijnen de eerste publicaties van zijn hand en dan nog 

sporadisch en in eerste instantie terughoudend van toon. Hij zocht daarom 

aansluiting bij gelijkgestemden met meer literaire en retorische talenten. 
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J.A. Alberdingk Thijm en de neogotische beweging in Nederland: 

‘Kunst en Archeologie’ 

 

Het ontstaan van de neogotische beweging had al in de jaren veertig reacties 

opgeleverd in Nederland. Bladen als De Kunstkroniek, De Spektator en De 

Nederlandsche Kunstspiegel besteedden bij monde van L.R. Beynen, J.F. 

Oltmans, J. Wap en J.A. Alberdingk Thijm aandacht aan het thema van de 

christelijke kunst en gingen mee in de nieuwe belangstelling voor de 

Middeleeuwen.10 Servaes de Jong raadpleegde voor zijn na één aflevering 

gestaakte werk over de middeleeuwse bouwkunst in Nederland uit 1847 naar 

eigen zeggen onder anderen ‘Boisserée, Milner, Kugler, Callenbach, 

Hoffstadt, De la Borde, De Ceaumont [sic], Hope, Pugin, Schayes, en De 

Vigne’.11 Men was dus vrij goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het 

buitenland en er was een groeiende belangstelling voor de gotiek als 

historisch en architectonisch fenomeen in het eigen land. Maar van een lokale 

tak van de beweging was nog nauwelijks sprake. Aan het begin van de jaren 

vijftig kwam daar verandering in.  

In de zomer van 1854 las Cuypers in het Organ für christliche Kunst een 

verhandeling over de stand van de beweging in Nederland: ‘Kunst und 

Archäologie in Holland’, van de Amsterdamse literator, criticus, fabrikant van 

verduurzaamde levensmiddelen en ‘selfmade’ kunstfilosoof J.A. Alberdingk 

Thijm.12 Hij schetste een weinig florissant beeld van de stand van zaken, 

maar gaf met dit artikel zijn visitekaartje af als de zelfbenoemde voorman van 

de beweging in Nederland.13 Thijm had in 1853 in een anoniem hoofdartikel 

in het katholiek liberale dagblad De Tijd Noord Hollandsche Courant de 

oprichting van Cuypers’ Atelier bekendgemaakt en dit ten voorbeeld 

gehouden aan de kunstenaars in het Noorden. Hij begon het artikel met de 

klacht dat zelfs de katholieke kerken gesloten bleven voor de christelijke 

kunst en haalde uit naar de bouwpastoors die barok ‘fabriekwerk’ uit 

Belgische ateliers lieten komen.14 ‘Laten de jeugdige kunstenaren van het 

Noordelijk gedeelte van Nederland zich ook vereenigen, elkander schragen, 

en zich onder de hoede stellen der kerkelijke overheden’, zo besloot hij, ‘dan 
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zal het hen gemakkelijker vallen om de zaak der Christelijke Kunst met 

vrucht bevorderlijk te zijn.’ De bouwloods werd zo, naast zijn ideële en 

kunstpedagogische aspecten, ingezet als wapen in de strijd om de markt. 

Mogelijk begreep Cuypers toen al wie dit artikel had geschreven. Maar na het 

lezen van ‘Kunst und Archäologie’ was het duidelijk dat Alberdingk Thijm de 

man was om hem over de rivieren te helpen. Hij zocht onmiddellijk contact 

en zond hem zijn ‘eerste tekening’ als proeve van zijn werk.15 Dat Cuypers en 

Thijm elkaar juist via het Organ vonden, onderstreept het internationale 

karakter van de beweging en de rol van de tijdschriften als forum voor nieuwe 

leden.  

Thijm antwoordde prompt met een uitnodiging aan Cuypers om medewerker 

te worden van de Dietsche Warande, een nieuw tijdschrift van Thijm, dat het 

orgaan moest worden van de Nederlandse neogotische beweging in 

oprichting. De prospectus overtuigde Cuypers ervan dat hij raak had 

geschoten: het initiatief ‘strookt [geheel] met mijnen ondernomen taak op het 

tooneel der Kunst’, schreef hij Thijm. ‘Om de kennismaking te vervoorderen’ 

stelde hij zichzelf in een lange brief nog eens omstandig voor, schetste hoe hij 

er in zijn werk naar streefde een christelijk-idealistische kunstopvatting te 

verwezenlijken en vroeg Thijm in één adem door om steun voor zijn werk in 

het dagblad De Tijd.  

 

Het samensmelten van kunstpraktijk en idee en het ontwikkelen van een 

christelijke kunst was de jonge dichter Thijm al in de jaren veertig ingegoten 

via zijn grote voorbeeld Bilderdijk, aangevuld door de Franse en Duitse 

romantische literatuur en esthetica: Chateaubriand, Hugo, Montalembert, 

Rio, De Staël en – waarschijnlijk via De Staëls De l’Allemagne en H. Fortouls 

De l’Art en Allemagne16 – Wackenroder en A.W. Schlegel.17 Na enkele 

theoretisch geladen gedichten richtte hij zich vanaf het eind van de jaren 

veertig steeds meer op de esthetica en de kunstkritiek en ging hij zich, 

daartoe geïnspireerd door de neogotische beweging, inzetten voor het herstel 

van de christelijke traditie in de kunst. Zorg om het behoud van de 

middeleeuwse monumenten vloeide daar logisch uit voort. Toneel, 
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historieschilderkunst en sacrale architectuur als de belangrijkste 

onderwerpen van zijn geschriften over kunst – naast een lange reeks 

belerende historische novelles – typeren zijn stellingname voor een 

katholiek-ideologisch geladen en maatschappelijk werkzame kunst. De 

bouwkunst, door de neogotici tenslotte beschouwd als de hoogste van de 

kunsten, kreeg daarbij als vanzelf een steeds belangrijkere plaats.18 Zijn 

kennismaking met Reichensperger en vooral met Didron leidde er toe dat hij 

rond het midden van de jaren vijftig zijn rol als criticus verbreedde en zich 

ging inzetten voor de introductie van de neogotiek als culturele 

hervormingsbeweging in Nederland. Zijn verslag van de beweging in 

Nederland, of eigenlijk zijn openbare klacht over het ontbreken daarvan, was 

geschreven op verzoek van Didron. Het Organ für christliche Kunst nam het 

artikel over uit de Annales Archéologiques en publiceerde het in vijf 

afleveringen onder de titel ‘Kunst und Archäologie in Holland’.19  

Didron werkte vanaf de oprichting van zijn blad aan het internationaliseren 

van de beweging. Door het opzetten van een internationaal netwerk 

verstevigde hij zijn eigen positie en creëerde tegelijkertijd een structuur die 

het oprichten van nieuwe afdelingen en het uitbouwen van ‘le mouvement 

archéologique’ tot een Europese hervormingsbeweging zou moeten 

vergemakkelijken. Een reeks lokale kopstukken was Thijm voorgegaan in de 

Annales met een beschrijving van de toestand van de beweging in hun land.20 

Via de Franse bulletins van het blad Astrea, onder redactie van journalist en 

dichter dr. J. Wap, had Didron kennisgenomen van een beginnende beweging 

in Nederland en, op aanraden van een gemeenschappelijke Belgische 

kunstbroeder, Thijm aangeschreven, die tussen de opheffing van de 

Spektator(1850) en de oprichting van zijn Dietsche Warande (1855) als 

criticus optrad in Astrea.  

Ook het contact tussen Thijm en August Reichensperger ontstond via Wap, 

die al in 1848 een artikel van Reichensperger in het Nederlands vertaald had 

en in Astrea zijn geschriften besprak.21 Reichensperger werkte als secretaris 

van de Kölner Dombauverein met haast nog grotere ijver dan Didron aan het 

internationaliseren van de beweging. Naast zijn werk als politicus en 
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redacteur van het Kölner Domblatt, reisde hij door heel Europa om contacten 

te leggen, mede met het oog op het stichten van buitenlandse afdelingen van 

de Dombauverein. Ook de Ecclesiological Society toonde, onder het 

voorzitterschap van Beresford-Hope, een groeiende belangstelling voor de 

ontwikkelingen op het continent. Internationale prijsvragen en congressen, 

mogelijk geworden door verbeterde verbindingen, (wereld)tentoonstellingen 

en vooral de eigen tijdschriften versterkten in de loop van de jaren vijftig de 

onderlinge banden en zorgden voor de uitwisseling van opvattingen en 

ontwerpen. ‘Établissons, Monsieur, des relations entre nos deux pays, nous y 

gagnerons tous’, schreef Didron aan Thijm. Hij nodigde hem in dezelfde brief 

dringend uit deel te nemen aan een congres, waar hij samen met 

Reichensperger naartoe zou gaan en beval Thijm en passant zijn glasateliers 

aan. Dat was geen verrassing, want evenals Cuypers verdiende Didron zijn 

brood als vrij ondernemer in de christelijke kunst.  

Thijm aarzelde of hij verslag zou doen van de beweging in Nederland, 

vanwege de in zijn ogen droeve toestand wat betreft de beginselen in kunst en 

architectuur en de minimale belangstelling voor de Middeleeuwen. Maar 

Didron drong aan: ‘vous provoqueriez ce mouvement, vous semeriez 

l’archéologie chrétienne en Hollande’. Door Thijm zo onder druk te zetten, 

lijkt hij de aanstichter te zijn geweest van de beweging in Nederland. Na 

Thijms bijdrage aan de Annales Archéologiques werd, mede uit onvrede over 

het te weinig beginselvaste karakter van Astrea, het plan voor de Dietsche 

Warande geboren. Daarmee nam Thijm de rol over van Wap als motor van de 

beweging in Nederland. 

 

In ‘Kunst und Archäologie’ herhaalde Thijm, wat het theoretisch gedeelte 

betreft, alle thema’s en standpunten die inmiddels gemeengoed waren in de 

beweging. Voor de buitenlandse kunstbroeders zal dit deel van het artikel 

vooral als een herkenningsmelodie hebben gefungeerd. Maar het vormt 

daarmee tegelijk, als vaak letterlijke samenvatting van alles wat Thijm tot dan 

toe in geschrifte had ondernomen met betrekking tot de christelijke kunst in 

Nederland – hetzij de theorie hetzij de praktijk – een belangrijke 
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momentopname in de ontwikkeling van zijn katholieke esthetica en een 

doelbewuste poging de esthetische discussie in Nederland te entameren. Hij 

zond overdrukken aan ‘belangstellende kunstvrienden’ in het land en 

bezorgde in 1855 een Nederlandse uitgave.22 Dit maakt het, gezien de 

gezamenlijke strijd voor de introductie van de ‘ware beginselen’ in de 

kerkbouw van Cuypers en Thijm in de periode 1855–1860, van belang hier 

nader op het artikel in te gaan en het te plaatsen in het kader van de 

ontwikkeling van het denken van Thijm over architectuur in de jaren veertig 

en vijftig zoals die tot uitdrukking komt in twee cruciale teksten: ‘Over de 

kompozitie in de Bouwkunst’ uit 1848/49 en ‘Willen wij alleen de gotiek’ uit 

1858. Aangezien Cuypers via het Organ für christliche Kunst kennismaakte 

met ‘Kunst und Archäologie, wordt in eerste instantie de Duitse versie 

geciteerd.  

Thijm opende met het inmiddels standaard geworden pleidooi voor het 

herstel van de band tussen kunst en leven, wat bij hem gelijk stond met 

herstel van de band tussen kunst en religie. De moderne 

tentoonstellingspraktijk, zo stelde hij, laat zien dat kunst louter marktwaar is 

geworden: ‘man will nicht begreifen (...) dass sie an dem Leben (...) 

teilnehmen muss, dass sie bestimmt ist, in unserer Nähe zu athmen, unsere 

Gegenwart zu verschönern und sie mit Gestalten einer höheren Ordnung zu 

beleben, die uns an unser himmlisches Vaterland erinnern und uns einen 

Vorgeschmack von demselben geben können’. Kunst behoorde in het 

woonhuis (‘am Familienherde’), het openbare gebouw of de kerk, maar niet 

in de salon en het museum.23 Of, zoals hij het in de herfst van 1851 

formuleerde: ‘Daarin is de toekomst, de blijde toekomst der Kunst gelegen 

dat zij weder harmonische en algemeene levensform des menschen worde. 

Dat zijn gaan en staan, zijn juichen en schreyen, zijn werken en bidden weder 

Kunst worde.’24  

Dat de kunst haar functie had verloren, schreef Thijm toe aan de protestanten 

en hun scheiding van materie en geest. Op grond van deze scheiding verweet 

hij hun niet minder dan de vernietiging van de ‘Gesellschaft’: ‘Seit dem 

Augenblicke, wo man die Religion von dem Ganzen des Menschen trennte, 



 

 
    

10

war die Harmonie unter den Individualitäten und Bevölkerungen zerstört.’ 

Door de verdrijving van de kunst uit de kerk – hier blijkt Thijms hoofdthema 

– hadden de protestanten ertoe bijgedragen dat wat vroeger de ‘treue 

Gefährte des Menschen bei all seinen Handlungen’ was, een ‘Gegenstand des 

Luxus und der reinen Neugierde’ was geworden. Dat Thijm juist de 

protestanten verantwoordelijk hield voor deze scheiding en niet, zoals King, 

de liberalen, onderstreept dat het artikel vanuit een Nederlandse context en 

met het oog op het Nederlandse publiek werd geschreven.25  

Kunst zonder grondgedachte, zonder religie, zo stelde Thijm, was niet meer 

dan een ‘unvollkommene Copie der materiellen Natur’. Enerzijds weerklinkt 

hier zijn stellingname in de discussie over realisme en idealisme in de 

literatuur uit de jaren veertig, waarin de ‘kopyeerlust des dagelijkschen 

levens’ en de roep om een grondbeginsel in de kunst tegenover elkaar 

stonden.26 Dit laat zien dat zijn ‘architectuurtheorie’27 vooralsnog een 

extrapolatie was van zijn door de romantiek geïnspireerde poetica. Maar 

tegelijk deed hij met deze stelling een door Pugin geïnspireerde aanval op het 

kunstbeleid van de katholieke clerus, door te suggereren dat deze zich met 

zijn afzijdige houding ten aanzien van de kunst ‘protestants’ gedroeg. De 

kunst was voor Thijm het middel voor de katholieken om hun boodschap uit 

te dragen in concurrentie met die van de protestanten en ‘eene waardige 

plaats naast onze anders gevormde Protestantsche broeders in te nemen’, 

zoals hij het in 1853 formuleerde in de Volksalmanak voor Nederlandse 

Katholieken, door hem opgericht ter opvoeding van het katholieke 

volksdeel.28 In het tegenover elkaar stellen van een protestantse en 

katholieke houding ten aanzien van de kunst weerklinkt Pugin, al stelde 

Thijm zich daarbij verzoenender op. Als hij vervolgens nader ingaat op de 

gevolgen van de scheiding kunst–leven en tracht aan te geven hoe de 

toekomst van de kunst er uit zou moeten zien, dan blijkt dat hij het leermodel 

voor het ontwikkelen van een nieuwe kunst, zoals Cuypers dat van Pugin c.s. 

had doorgekregen en al enige jaren toepaste in zijn ontwerpen (studie van de 

gotiek; analyse van de gotiek; op de gevonden beginselen verdergaan), nog 

niet in zijn volle architectuurtheoretische betekenis had doorgrond.  
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De scheiding tussen kunst en leven leidde ertoe, aldus Thijm, dat de kunst 

zich terugtrok in het atelier en zowel het verband met het ambacht verloor als 

de binding met de architectuur. Kunstwerken waren gebruiksvoorwerpen met 

een functie, gemaakt voor een specifiek programma en een specifieke plek. 

Om betekenis te hebben, moesten ze worden ontworpen in samenhang met 

de architectuur en getoond op de plek en in de context waarvoor ze waren 

bedoeld. Anders, zo stelde hij, verloor de kunst haar monumentale karakter 

en ging het ‘rationelle System’ van de ‘Kunstgeschichte’ – dat wil zeggen de 

samenhang van de geschiedenis zoals die zich uitdrukt in kunstwerken – 

verloren in een willekeurig ‘Durcheinander’ van pronkstukken. En het 

betekende tegelijk dat de architectuur haar positie had verloren als hoogste 

van de schone kunsten, geschraagd door schilder- en beeldhouwkunst, en 

alleen nog in technische zin werd begrepen, namelijk als de kunst van het 

construeren. 

Geheel in de lijn van Didron illustreerde Thijm het gebrek aan historisch 

besef in Nederland met een reeks ‘wandalismen’ tegen de middeleeuwse 

monumenten, eerder door hem gepubliceerd in De Spektator, en gaf aan hoe 

hij tevergeefs had geprobeerd hier naar Frans voorbeeld iets aan te doen met 

de oprichting van een nationale monumentencommissie. Deze had met haar 

inventariserend onderzoek tevens het materiaal kunnen aandragen voor een 

geschiedenis van de Nederlandse bouwkunst.29  

Het ging hem daarbij niet om het bevorderen van de kunst- en 

architectuurgeschiedenis als nieuwe wetenschap, maar om het leggen van de 

fundamenten voor een kunst eigen aan land, volk en geloof. Juist door het 

gebrek aan begrip voor de architectuur als historische uitdrukking van onze 

bodem, ons klimaat, onze zeden en ons karakter, was het begrip voor de 

architectuur als kunst verloren gegaan, een stelling die hij in zijn 

Nederlandse polemieken al had geponeerd, zowel binnen als buiten de eigen 

kring. In het liberale blad De Gids van 1851 sprak hij over het verlorengaan 

van de architectuur als ‘levende traditie’ als ‘levensvorm’.30 In zijn 

Volksalmanak voor de Nederlandse Katholieken van 1853 had hij het over de 

architectuur als ‘een der voornaamste, der belangrijkste, der onwraakbaarste 
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getuigen van de geschiedenis der volksgeest, welke zich in vormen en feiten 

heeft geopenbaard.’31  

Niemand, zo klaagde Thijm, zag meer het verschil tussen bouwen en 

architectuur. Ingenieurs kregen opdrachten die tot het terrein van de 

kunstenaar, de bouwmeester behoorden: ‘Man sieht nicht ein, dass zu der 

Baukunst noch etwas anderes gehört, als die Statik und die Kenntnis der 

Materiale. (...) in der Architektur [gibt es] ein göttliches, ein überirdisches, 

ein ganz geistiges Prinzip wie in der Poesie.’ Herstel van de band met de 

geschiedenis, met het nationale, lees: christelijke, verleden, het weer 

opnemen van de nationale traditie in de kunst, zag hij dan ook als de remedie 

voor de beginselloosheid van de eigentijdse kunst.  

Tot zover niets nieuws voor een aanhanger van de neogotische beweging. 

Maar vervolgens presenteerde hij, zonder verdere overgang of inleiding, de 

(Amsterdamse) woonhuisarchitectuur uit de zestiende en vroege zeventiende 

eeuw als type van de ware en nationale burgerlijke bouwkunst in Nederland, 

als de logische uitdrukking van land, klimaat en volksaard. Nederland heeft 

kleigrond dus bouwen wij in baksteen; er is veel regen dus zijn er steile 

kappen; het volk kent een sterke vrijheidsdrang dus heeft ieder een eigen huis 

met sprekende geveltop; en we zijn nuchter en spaarzaam, dus de decoratie 

van die top komt logisch voort uit de kapvorm, zo redeneerde hij. 

Teruggrijpend op wat hij in 1848 in zijn ‘Over de kompozitie in de 

bouwkunst’ had geschreven,32 hanteerde Thijm ook tegenover de verzamelde 

Europese neogotici een dubbele standaard in zijn denken over architectuur – 

in tegenstelling tot wat hij bij Pugin had gelezen. Stilzwijgend hield hij nog 

het hiërarchisch onderscheid aan tussen burgerlijke en monumentale 

bouwkunst, gebruikelijk in de negentiende eeuw – zie de hiërarchische 

opbouw in Cuypers’ opleiding van ‘huisbouw’ naar ‘denkgebouwen’ – met dit 

verschil dat het gotische kerkgebouw de hoogste trap had ingenomen.  

Deze twee lijnen in Thijms esthetisch betoog (de Middeleeuwen als enig en 

eeuwig voorbeeld voor de kerkbouw, met de voltooiing van de Keulse Dom als 

ideaalmodel, en de woonhuisarchitectuur van de zestiende en zeventiende 

eeuw als ware en nationale burgerlijke kunst bij uitstek met als bindende 
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factor de roep om ‘waarheid’ en ‘logica’) mondden uit in een pleidooi voor iets 

wat het midden hield tussen eclecticisme en stijlpluralisme; tussen het 

samenvoegen van verschillende ‘geschikte’ vormen tot nieuwe composities, 

wat doet denken aan de in 1849 door Daly gepostuleerde ‘Art Nouveau’, en 

een programmatisch associatieve toepassing van een historische stijl als 

passende uitdrukking van het karakter van het bouwwerk, zoals Cuypers was 

bijgebracht aan de Academie te Antwerpen.33 ‘Het overgangstijdperk, 

waarvan wij de laatste fazes beleven, de nieuwe maatschappij die zich 

voorbereidt beloven veel; wellicht ook een bouwstijl’, aldus Thijm aan het slot 

van ‘Over de Kompozitie in de bouwkunst’. Maar een ‘Nieuwe Kunst’ kon pas 

ontstaan wanneer deze ‘nieuwe maatschappij’ een feit was. In afwachting 

daarvan kon de architect niet anders dan eclectisch werken, dat wil zeggen 

volgens de wetten van de logica historische typen en motieven toepassen: 

‘Geeft u rekenschap aan welke behoeften voldaan moeten worden. (...) 

Onderzoekt de historie. Vraagt haar, in welke dagen men gelijke of dergelijke 

behoeften te bevredigen gehad heeft (..) merkt op wat onze tijd ànders, wat zij 

méér eischt. Komt uit de vergelijking (...) tot logische besluiten’, zo besloot hij 

zijn betoog.34 

Thijm lijkt hier, in het voetspoor van Fortoul, Daly en in zekere zin ook de 

High Victorians, op zoek naar de grondslagen voor een nieuwe, niet 

stijlgebonden, rationele architectonische taal, daarbij inspelend op de 

Nederlandse situatie door de logica in de nationale bouwkunst te 

benadrukken en zo de deur open te houden voor de zestiende- en 

zeventiende-eeuwse (protestantse) kunst.  

Thijm opende ‘Over de Kompositie in de bouwkunst’ (1848) met een citaat 

van Fortoul. In ‘L’Art et l’Archéologie en Hollande’ (1852/53) verwees hij 

zowel naar Fortoul als naar het ‘schöne Buch’ van Pugin. In ‘Willen wij alleen 

de gotiek’ uit 1858 blijkt hij, vooral gedreven door zijn verlangen de 

symboolwaarde van de architectuur te herstellen, te hebben gekozen voor 

Pugin.35 ‘Wij willen niets dan de logika’, besloot hij dit manifest. Als de logica 

‘toevallig’ alleen de gotische vormen vereiste voor Nederlandse kerken, des te 

beter. Maar anders dan de conclusie, de titel en de slotkreet, ‘wij willen de 
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logica quand même’, doen vermoeden, presenteerde Thijm in dit manifest de 

gotiek als een gesloten systeem, als een canon samengevat in achttien 

reglementen. En hierin komt naar voren wat zijn doel was. Hoewel hij een 

open oog hield voor het probleem van een nieuwe, nationale, burgerlijke 

bouwkunst, werd de introductie van de ‘ware beginselen’ als nieuwe canon in 

de kerkbouw zijn centrale thema in de jaren vijftig en de vroege jaren zestig.  

Met ‘Willen wij alleen de gotiek’ weersprak hij zijn eigen opmerking over een 

‘Nieuwe Kunst’ als amalgaam van de historische erfenis, aangepast aan de 

eisen van de eigen tijd en zijn vooral literair filosofische poging de katholieke 

Middeleeuwen en de protestantse zestiende en zeventiende eeuw te 

verzoenen via de hang naar ‘waarheid’.36 Het Génie du Christianisme van 

Chateaubriand, de taalmetafoor van Hugo, uiteengezet in het hoofdstukje 

‘Ceci tuera cela’ van zijn roman Notre-Dame de Paris,37 de ‘ware beginselen’ 

van Pugin, de ecclesiologie en het symbolisme naar Neale, Webb, Kreuser en 

Didron – waarover later meer – maakten het verlangen naar het tijdperk der 

kathedralen, als eeuwig type van de architectuur en bron van een organische 

nationale cultuur, blijkbaar onweerstaanbaar voor de literator Thijm. Zijn 

verlangen naar een nieuwe kunst, geïnspireerd door het veel gehoorde ‘être 

de son temps’, werd hiervoor ingeruild.38 ‘Willen wij alleen de gotiek’ lijkt 

uiteindelijk niet zozeer geschreven als bijdrage aan de discussie rond het 

probleem van een nieuwe, eigentijdse kunst, maar richtte zich vooral tegen de 

classicistische blasfemisten en meer nog de Vitruviaanse, Schinkeliaanse 

‘plaesteraers’ in de neogotische kerkbouw.39  

In de slotbeschouwing van zijn verslag van de beweging in Nederland – die 

overigens ontbreekt in het Organ – pakte Thijm het thema op dat hem de 

gehele jaren vijftig en de vroege jaren zestig zou bezighouden: het herstel van 

de middeleeuwse traditie in de kerkbouw. Met deze conclusie liet hij er geen 

misverstand over bestaan dat het verhaal uiteindelijk was gericht aan de 

katholieke clerus. Hij zag het als hun taak de kunst als betekenisdrager terug 

te brengen in de kerk, de kerk via de kunst weer betekenis te geven. Ondanks 

verbeteringen wat betreft de belangstelling voor ‘l’art national’ in het 

onderwijs en onder architecten, zag Thijm nog steeds een ‘antipathie 
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deraisonable’ tegen de Middeleeuwen in Nederland, gevoed door de 

protestanten. Hier weerklinkt weer Pugin, die zich vaak afzette tegen de 

anglicanen, maar mogelijk verwijst Thijm ook naar de zogenaamde 

Aprilbeweging, het verzet van de conservatieve protestanten tegen het herstel 

van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland.40 De ‘souffle régénérateur 

des révolutions modernes’ (1798 en 1848) had ook in Nederland de ‘époque 

de l’émancipation des catholiques’ ingeluid – de citaten komen verder uit de 

Franse versie van ‘L’Art et l’Archéologie en Hollande’ – en dankzij de coalitie 

tussen katholieken en gematigde liberalen was er veel verbeterd. Maar in de 

kunst en in de archeologie miste Thijm het elan waarmee literatoren en 

literatuurhistorici de Middeleeuwen tegemoet traden. Kunst, archeologie, 

elan: hij miste de morele drijfveer in de kerkelijke kunst. En hier lag een taak 

voor de clerus. Het was aan de bisschoppen om, wanneer de liturgie eenmaal 

was gereorganiseerd – voor Thijm was dat de essentie van het herstel van de 

bisschoppelijke hiërarchie – zorg te dragen voor de verbreiding van ‘les vraies 

principes de l’archéologie chrétienne’.41 De nadruk waarmee hij de 

verantwoordelijkheid hiervoor bij de bisschoppen legde, geeft aan wat zijn 

uiteindelijk doel was: het doen aannemen door de kerk van zijn katholieke 

esthetica als leerstuk, als dogma.42 Thijm benaderde christelijke kunst vanuit 

het perspectief van de kerk. Ware kunst had altijd een stichtende werking.43 

In navolging van Didron en Reichensperger – aan wie hij in 1857 de eerste 

gezamenlijke uitgave van zijn ‘Over de kompozitie in de kunst’, zijn 

(onvoltooide) ‘esthetica’, opdroeg – ging het Thijm uiteindelijk om ‘de 

zegepraal der aesthetische waarheid’, om de triomf van de religie in de 

kunsten.44 Hier ligt een subtiel, maar belangrijk verschil in perspectief met 

Cuypers. Voor hem was de binding van de kunst aan de religie, aan de kerk 

een middel om haar weer betekenis te geven. Voor hem ging het om de triomf 

van de kunst als betekenisdrager. Anders gezegd: bij Thijm was de kunst een 

middel – naast bijvoorbeeld geschiedenis, onderwijs en politiek – in de strijd 

om de herleving van de liturgische en symbolische tradities in de kerk en om 

de eigen cultuur van de katholieken in het algemeen. Voor Cuypers echter 

ging het om het opnieuw betekenis geven aan en het vernieuwen van de 
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kunst, om de ontwikkeling van een eigen en eigentijdse architectonische 

cultuur. Wat voor de een middel was, was voor de ander doel. In dit opzicht 

was Thijm, meer dan Cuypers, verwant aan de Engelse ‘copyisten’ en de 

Belgische Puginianen. In het voorwoord van De Heilige Linie stelde hij dat 

Boisserée, Pugin en Lassus – het werk is aan dit trio opgedragen – voor hem 

niet alleen de opkomst, groei en bloei van de nieuwe richting 

representeerden, maar: ‘ook voor het begrip der echte beginselen mag men 

vaststellen, dat de geest der drie architecten [sic] in klimmende rede gaat: 

Pugin, genialer en stouter in opvatting en toepassing dan Boisserée; Lassus, 

vollediger, volleerder, rijker aan vormen en diepzinniger dan beiden.’ De 

‘copyist’ Lassus – voor wie overigens ook Cuypers groot respect had – te 

stellen boven Pugin, de vader van de architectonische vernieuwing via de 

beginselen van de gotiek, typeert Thijms positie. Vernieuwing betekende voor 

hem het herstel van de kerk als symbolisch bouwwerk, niet het verder 

ontwikkelen van een architectuur die zich baseerde op een aan de 

Middeleeuwen georiënteerde rationele ontwerpmethodiek.45 Zijn kathedraal 

was uiteindelijk een papieren bouwwerk. Zijn benadering van de kunst was 

literair en filosofisch en zijn beeld van de ideale architectuur was veeleer door 

esthetica, literatuur en poëzie, dan door architectuurtheoretische 

overwegingen en actuele ontwerpopgaves bepaald. Cuypers’ 

architectuurtheorie, in zijn jonge jaren zelden opgeschreven, maar tot 

uitdrukking gebracht in zijn ontwerpschetsen, was een theorie die zich richtte 

op het eigentijdse ontwerpprobleem. Dit verschil in benadering maakt dat 

Thijms ‘Archäologie’ het complement kon blijven van Cuypers’ ‘Kunst’. 

Terwijl hun doelstellingen in de loop van de jaren zestig uiteen gingen lopen, 

zoals in het vervolg zal blijken, bleef hun kunstbroederschap een vriendschap 

tot aan de dood.
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De samenwerking tussen Cuypers en Thijm 1855–1860 

 

De intensieve ‘kunstcorrespondentie’ van Cuypers met Thijm in de jaren 

1855–1860 – tot 1865, het jaar van zijn verhuizing naar Amsterdam, schreef 

hij Thijm ruim honderd brieven – weerspiegelt hun gezamenlijke poging de 

‘ware beginselen’ te introduceren in de kerkelijke architectuur.  

Cuypers hield Thijm gedetailleerd op de hoogte van de ontwikkeling van zijn 

Atelier, de gestage groei van zijn bouwpraktijk en zijn werk ‘pour faire 

triompher la bonne cause’, zoals hij het noemde.46 Hij deinsde er niet voor 

terug anderen, die naar zijn idee niet volgens de ware beginselen werkten, in 

het belang van ‘de goede zaak’ opzij te zetten en zocht daarin steun bij Thijm. 

Toen de bisschop van Utrecht Cuypers de ‘nogal goede’ plattegrond van de 

kapel voor het nieuwe grootseminarie te Rijsenburg liet zien, bood deze 

onmiddellijk aan hierop een ‘goed organische opstand’ te ontwikkelen, 

zonder honorarium, en vroeg Thijm of hij geen middel wist om dit plan te 

doen uitvoeren, ‘aangezien van den Brink het seminarie heeft’.47 Tevreden 

meldde hij aan Thijm hoe hij in Grave een ontwerp voor een kapel van een 

ander ‘vermaakte’,48 in het seminarie te Culemborg (‘Kuilenburg’) met zijn 

inrichting en decoratie ‘de mismaakte en stijlloze pseudo Ionisch 

Molkenboeriaanse kapel’ ‘enigszins dragelijk’ maakte49 en overlegde met 

Thijm of hij een ‘gemodificeerd plan’ zou maken voor een kerkbestuur dat wel 

goed wilde, maar een architect in de arm had die ‘nog ver er van af is om de 

grondbeginselen der XIII eeuwschen Architektuur te vatten’.50 Zijn twijfel 

gold hier de wetenschap niets voor het ontwerp betaald te zullen krijgen. De 

architecten Molkenboer en Van den Brink behoorden tot de eerste generatie 

architecten in Nederland die de neogotiek toepasten in de kerkbouw.51 

Vooral als het er om ging naar buiten te treden, druk uit te oefenen of 

publiekelijk te polemiseren inzake de producten van zijn Atelier en het 

verkrijgen of uitvoeren van bouwopdrachten, vroeg Cuypers Thijm om 

advies, of, steeds nadrukkelijk in het belang van ‘de goede zaak’, om voor hem 

op te treden en hem in geschrifte te ondersteunen, bij voorkeur in het 

katholieke dagblad De Tijd. Hij schakelde Thijm in bij zijn pogingen de 
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Parijse preekstoel te verkopen aan Beresford-Hope (voor ‘zijn’ All Saints, 

Margaret Street, London);52 leverde Thijm de argumenten waarmee een 

preekstoel van Antwerps fabricaat moest worden afgekraakt, inclusief de 

naam van een Belgische kunstbroeder die indien nodig als bron genoemd 

mocht worden;53 vroeg hem de bestellingen bij zijn atelier als nieuws te 

brengen in De Tijd en te bewerkstelligen dat een artikel over het borduurwerk 

van Stoltzenberg uit de Annales Archéologiques in De Tijd geplaatst zou 

worden;54 tekende een reeks bustes van de Nederlandse prelaten die Thijm 

moest laten drukken en verspreiden;55 stuurde herhaaldelijk ontwerpen ter 

publicatie in de Dietsche Warande, met als excuus dat hij niet voldoende 

‘geletterd’ was om bijdragen van groter nut voor het blad te verstrekken;56 

voorzag Thijm van een gedetailleerde (wel degelijk goed ‘geletterde’) 

beschrijving van zijn ontwerp voor de kerk in Veghel, opdat Thijm kon zorgen 

voor een ‘behoorlijke repliek’ op een negatieve kritiek nota bene in De Tijd;57 

overlegde met Thijm hoe hij zou handelen toen bij de bouw van de kerk te 

Wijck de toepassing van een stenen gewelf ter discussie kwam te staan;58 

vroeg of het de kosten zou lonen zijn maquette van de kerk in Veghel, zijn 

‘modelkerk’, in te zenden voor de jaarlijkse tentoonstelling in Arti et Amicitia 

te Amsterdam: ‘Denkt u dat dit enig nut voor de goede zaak zoude opleveren? 

Zullen de H.H. Geestelijken van Amsterdam en omstreken het modelletje 

komen zien, indien dat door De Tijd enz. bekend gemaakt wordt?;59 spoorde 

Thijm aan een congres te organiseren, ongetwijfeld ter bevordering van de 

christelijke kunst in Nederland;60 kon niet wachten tot Thijm naar het 

voorbeeld van Didron zijn ‘museum van goede kunstvoorwerpen’ zou openen 

en ‘zal zorgen dat ge van alles wat van hier krijgt’.61 De gezamenlijke strijd 

voor de introductie van de ‘ware beginselen’ was, kortom, voor Cuypers innig 

verweven met de groei van zijn praktijk; kunst, ideologie en economisch 

belang gingen in zijn denken en dagelijks handelen als vanzelfsprekend 

samen. 

 

Cuypers gebruikte Thijm ook als klankbord waar het ging om het verder 

ontwikkelen en in praktijk brengen van zijn beginselen. Hij zocht bevestiging 
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bij Thijm voor de juistheid van zijn opvattingen, zeker waar hij deze tegen de 

stroom in doordreef, zoals bij de parochiekerk in Wijck en het grootseminarie 

in Rijsenburg. Hij hield hem op de hoogte van zijn gevechten om zijn 

ontwerpprincipes en bouwbeginselen bij krappe budgetten en moeilijke 

terreinen staande te houden tegenover bisschoppen en pastores, betrok hem 

bij zijn experimenten en maakte hem deelgenoot van zijn successen. 

Inhoudelijke discussie is er weinig in de correspondentie tussen beide heren: 

ze lazen elkaars werken (teksten en tekeningen) en constateerden op grond 

daarvan ‘volledige overeenstemming in beginselen’.62 Cuypers schreef Thijm 

ook over de lauwe reacties van de clerus en citeert het commentaar van de 

leider van de redemptoristen Hafkenscheid na een bezoek aan het Atelier 

‘gelukkig’ in zijn afwezigheid: ‘Cuypers maakt mooie zaken’, had hij tegen een 

van zijn mederwerkers gezegd, ‘maar met de polychromie kan ik mij nog niet 

ten eenenmale vereenigen.’ ‘Ik zal echter maar in Godsnaam zonder hem 

voortgaan’, voegde Cuypers daar nuchter aan toe.63 Hij legde Thijm uit hoe 

hij met zijn ontwerp voor de Laurentiuskerk te Alkmaar klem zat tussen het 

vereiste aantal zitplaatsen en het gestelde budget aan de ene kant, en het 

beschikbare terrein en zijn ontwerpbeginselen aan de andere kant: het schip 

kon niet breder en dit moest ook niet want: ‘de goede proportie staat gelijk 7 

tot 12 plus minus’.64 Hij hield hem al reizende op de hoogte van zijn 

ontdekking van de Nederlandse baksteenarchitectuur uit de (late) 

Middeleeuwen en zijn aandrang deze weer als bron beschikbaar te maken: 

zijn vingers jeukten om de kerk in Thorn, bedorven door de ‘witkwast’ en de 

‘Ionische uitmonstering’ van de ‘plaesteraers’, te ontpleisteren en deze ‘het 

eenvoudige’ terug te geven dat eigen was aan de middeleeuwse stiftskerk;65 

maakte hem deelgenoot van de experimenten met baksteen in zijn eigen 

werk, zijn worstelingen met het stenen gewelf en zijn ‘eerste proeve’ het 

interieur van een kerk ‘niet te pleisteren maar wel te kleuren’;66 en schreef 

hem enthousiast over het begrip dat hij ondervond bij de jonge priesters in 

het seminarie te Culemborg, die zijn werkwijze, in tegenstelling tot die van 

Molkenboer, ‘meer kerkelijk’ vonden.67  

Thijm van zijn kant steunde Cuypers desgevraagd in De Tijd, hield hem op de 
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hoogte van zijn polemieken – hij zond hem de artikelen over bouwkunst vóór 

publicatie ter lezing – bracht hem in contact met de kopstukken van de 

beweging, in het bijzonder Didron en Reichensperger, en propageerde zijn 

werk vanaf de eerste jaargang in de Dietsche Warande: ‘Cuypers is een der 

mannen die de algemene roeping der kunst in eene christelijke maatschappij 

grondig beseffen en die, op het gebied der gewijde, meer bijzonder der 

kerkelijke kunst bewijzen dat ze kunnen en willen meearbeiden aan de zaak 

van het ware schoone en de schoone waarheid.’68 Dit schreef hij overigens 

zonder veel anders dan tekeningen van zijn werk te hebben gezien: Thijm 

reisde niet of nauwelijks en bezocht op zijn vroegst in november 1858 het 

Atelier van Cuypers in Roermond.69  

Maar zijn belangrijkste middel ter bevordering van ‘de goede zaak’ werd de 

architectuurkritiek, een op dat moment in Nederland nauwelijks beoefend 

genre. Er werden wel gebouwen besproken, bijvoorbeeld in de Bouwkundige 

Bijdragen, maar het doelbewust en openlijk ter discussie stellen van de 

beginselen in de besproken werken om deze vervolgens te toetsen aan een 

eigen opvatting, zoals Thijm zich ten doel stelde, was niet gebruikelijk. Voor 

zover er architectuurkritiek werd bedreven in normstellende zin gebeurde dit 

meer omzichtig. Binnen de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 

bijvoorbeeld, het toonaangevend gezelschap in Nederland, deed men dit 

enerzijds door het in algemene zin uiteenzetten en bediscussiëren van 

architectuuropvattingen tijdens bijeenkomsten van de leden en via artikelen 

in de Bouwkundige Bijdragen; concrete plannen werden vrijwel alleen 

bekritiseerd via de juryrapporten van de onderlinge ontwerpprijsvragen, 

uitgeschreven met de expliciete bedoeling om een normstellend debat uit te 

lokken. De dominante norm was binnen de Maatschappij in deze jaren 

overigens duidelijk: het ‘zuiver Grieks’, van een rationele grondslag voorzien 

door Bötticher, met Schinkel en zijn school als het grote voorbeeld.70  

De kritieken van Thijm waren echter scherp en direct, in lijn met het 

moraliserende, hervormende en avant-gardistische karakter van de 

neogotische beweging.71 Nadat hij in 1847 de hoofdredactie van De Spektator 

had overgenomen – sinds de oprichting in 1843 zijn voornaamste spreekbuis 
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– gaf hij het blad een nieuwe ondertitel: de Spectator ‘van toneel, concerten 

en tentoonstellingen’ werd nu ‘kritiesch en historiesch kunstblad’. Voortaan 

stond in alle beoordelingen, ongeacht of het literatuur, beeldende kunst of 

architectuur betrof, de vraag naar de grondgedachte centraal, met de 

opvatting van de hoofdredacteur als richtsnoer. Van de gebruikelijke brede 

verzameling recensies moest het een slagvaardig en doelgericht avant-garde 

blad worden, een blad met een duidelijke ‘richting’.72 Dit leidde blijkbaar 

spoedig tot problemen met de overige redacteuren, want in 1849 trad Thijm 

af als hoofdredacteur en aan het einde van de derde jaargang stopte De 

Spektator nieuwe stijl, met als afscheidskreet een Thijmiaans manifest: ‘leve 

de logica/ leve de historische gegevens/ leve de germaansche beschaving/ 

leve de verhouding tussen de tijd en de kunst/ leve de verhouding tussen de 

inhoud en de vorm/ smaak en goede zeden boven/ leve ’t Christelijk ideaal’.73 

Thijm zette zijn strijd voor de christelijk nationale idee in de kunst vervolgens 

enige jaren op een laag pitje voort met zijn bijdragen in Astrea, geredigeerd 

door J. Wap, een blad waar hij in 1854 uitstapte, weer vanwege onenigheid 

over het naar zijn mening te neutrale karakter. In datzelfde jaar begon hij 

dan, kort nadat hij zich had gepositioneerd als de Nederlandse exponent van 

de beweging, zijn eigen ‘kritiesch en historiesch’ kunstblad, dat het 

Nederlands orgaan moest worden voor de christelijk rationele kunst: 

Dietsche Warande, tijdschrift voor Nederlandsche Oudheden en Nieuwere 

Kunst en Letteren. De titel en de lijst van medewerkers van het blad laten 

zien dat Thijm binnen de beweging in het bijzonder aansluiting zocht bij de 

Vlaamse tak. ‘Dietsch wil zeggen Nederland en Vlaanderen, doch niet 

Wallonië. In Dietsch straalt de fierheid van een zelfbewustzijn uit’, zo 

verklaarde hij de titel.74 Hij zocht het elan van een volksbeweging als 

voedingsbodem voor de kunst en mogelijk hoopte hij iets van het elan van de 

Vlaamse volksbeweging op zijn blad te doen afstralen.75 Maar wat de inhoud 

betreft leunde hij sterk op de Ecclesiologist, de Annales Archéologiques en 

het Organ für christliche Kunst.76 Soms blijkbaar zo sterk, dat het Organ 

openlijk zijn ongenoegen liet blijken dat Thijm zonder bronvermelding 

artikelen had overgenomen.77 In zijn rol als hoofdredacteur moet hij zich 
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wederom eigenzinnig hebben opgesteld: het gemêleerde gezelschap van 

Nederlandse en Belgische literatoren, archeologen, filosofen, priesters en 

kunstenaars van uiteenlopende achtergrond en richting, vanwege geleverde 

of toegezegde bijdragen vermeld op het schutblad van het eerste nummer, 

dikte spoedig in tot een kleine kring gelijkgestemde medewerkers.78  

Met de ondertitel van de Dietsche Warande wilde Thijm duidelijk maken dat 

het verleden als een levende bron voor het heden en de toekomst moest 

worden beschouwd. Daarmee trachtte hij het steeds luidere ‘être de son 

temps’ te pareren: ‘Wat zal de warandemeester toelaten in het park? Met 

twee woorden: ons heden en verleden, voor zover deze zich in aesthetische 

vormen openbaren’, zo stelde hij in het voorwoord tot de eerste jaargang. ‘Wij 

ook, wij willen voort naar de twintigste eeuw’, zo ging hij verder, maar ‘wij 

wenschen bij het kweeken der planten (...) den wortel niet te vergeten, wij 

willen niet de restauratie maar de voortzetting van het verledene (...) ook in 

onze tijd van vooruitgang en verbetering is te leren van het verleden.’79 

Daarmee suggereerde hij een open blik op de relatie verleden-heden-

toekomst. Maar in de praktijk richtte hij zich van het begin af vrijwel 

uitsluitend op de Middeleeuwen als bron voor de eigen tijd, parallel aan de 

eerder geschetste ontwikkeling van zijn gedachten over architectuur. 

 

Architectuurkritiek werd in de Dietsche Warande een vaste rubriek, geheel 

door Thijm zelf gevuld, en in de titel ervan, ‘Nieuwe Bouwwerken en 

Bouwherstellingen in Nederland’, kwam de programmatische verbinding 

tussen heden en verleden terug. Met ‘bouwherstellingen’ bedoelde hij 

restauraties. Het herstellen en zonodig recreëren van het verleden (lees: het 

middeleeuwse verleden) werd daarmee naar voren geschoven als 

vanzelfsprekend onderdeel van de strijd voor een nieuwe canon. Zoals de 

‘Romantic pensionnaires’ (Labrouste, Vaudremer, Duc, Duban) in de jaren 

twintig en dertig hun nieuwe classicistische canon onderbouwden met 

historisch onderzoek naar de Griekse tempels, zo onderbouwden ook de 

gotisch rationalisten de introductie van hun nieuwe canon met 

bronnenonderzoek. Historische legitimatie werd blijkbaar als noodzakelijk 
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gezien om geloofwaardig over te komen. Een belangrijk onderdeel van dat 

onderzoek was de reconstructie, de ‘restauratie’, van die bronnnen – die 

veelal slechts werden gezien als schilderachtige ruïnes van een duistere 

verdwenen cultuur – op papier of op ware grootte. Om te bewijzen dat ook in 

de Middeleeuwen sprake was van een rationele, theoretisch onderbouwde 

architectuur, werden onder de noemer ‘restauratie’ vanaf de jaren veertig vele 

beschadigde of als ruïne overgeleverde middeleeuwse bouwwerken – kerken, 

kastelen, (stads)paleizen, forten en gaandeweg ook hele straten en 

(vesting)stadjes – naar de beginselen van de beweging voltooid of 

gereconstrueerd. Men schuwde niet, zo lijkt het, zonodig zelf de voorbeelden 

te construeren om de theorie te onderbouwen. De voltooiing van de Dom van 

Keulen mag gelden als een prototype van deze handelwijze.80 De strijd om 

vernieuwing werd gevoerd vanuit de geschiedenis. Voor ‘het hernemen van 

de baan onzer diepdenkenden, fijngevoelende en naïeve voorouders’ was deze 

onontbeerlijk: ‘dagelijks ondervind ik dat men veel moet weten om in hun 

schaduw te kunnen staan’, schreef Cuypers in 1858 aan Thijm.81 Overigens 

werd aan dit onderzoek door Thijm in zijn Dietsche Warande geen bijdrage 

van betekenis geleverd. De kracht van het blad lag wat betreft 

bronnenonderzoek en -publicaties veeleer op het terrein van de 

Middelnederlandse letteren, niet verrassend gezien de literaire aspiraties van 

de hoofdredacteur. Wat betreft de Nederlandse 

architectuurgeschiedschrijving kwam men niet verder dan herhaalde 

klachten over het gebrek aan onderzoek en het ontbreken van zorg voor de 

‘bronnen’, uitgedrukt in de rubriek ‘Wandalismen’.  

Het behandelen van ‘Nieuwe Bouwwerken’ betekende in de praktijk – anders 

dan de titel suggereerde, maar niet verrassend – uitsluitend het kritiseren 

van kerkelijke nieuwbouw. En het zijn vooral die kritieken die hier, in de 

context van de samenwerking tussen Thijm en Cuypers in de jaren vijftig, van 

belang zijn.  

 

Al aan het einde van de jaren veertig had Thijm in De Spektator een begin 

gemaakt met zijn kritische arbeid. Na een wat stuurloze bijdrage in een 
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discussie rond de kerk ‘De Boom’, naar het lijkt meer gericht op het 

verdedigen van een hem bevriend architect en diens ontwerp voor het 

gebouw van Thijms eigen parochie, dan ter verdediging van een vastomlijnd 

ontwerpbeginsel,82 maakte hij in 1849 onder pseudoniem zijn entree als 

architectuurcriticus, als ‘kritisch theorist’, met besprekingen van de 

(protestantse) Zuiderkerk te Rotterdam van A.W. van Dam en een nieuwe 

(katholieke) kapel te Arras.83 De ene werd geroemd als voorbeeld van een 

bouwwerk waar ‘de hoofdvormen door het materiële doel [worden] bepaald’, 

om ‘den logischen, den enig waren weg’ die Van Dam had gevolgd in zijn 

ontwerp,84 de ander wordt neergezet als voorbeeld van een stilistisch zuivere, 

iconografisch doordachte en daarbij betaalbare katholieke kapel. Het ging 

Thijm er daarbij niet zo zeer om een manier van bouwen en ontwerpen in 

detail te analyseren en bekritiseren – de beschrijving en de analyse van de 

kapel in Arras werden integraal overgenomen uit ‘een fransch Tijdschrift’ – 

maar hij wilde een voorbeeld stellen voor zijn bouwende geloofsgenoten wat 

betreft de grondgedachte in de kunst. Beide gebouwen werden afgezet tegen 

het classicisme en de ‘stucadoorsgotiek’ in de katholieke kerkbouw, tegen de 

Mozes en Aäronkerk van ‘den door en door heidenschen Suys’ uit 1839–1841, 

en de ‘dwaze aberraties’ in de St. Jozefkerk van G. Moele (voltooid in 1848), 

bijgenaamd de Papegaai,85 beide in zijn woonplaats Amsterdam. Met de 

‘dwaze aberraties doelde hij op de in gips nagebootste gewelven. De nadruk 

lag bij deze gebouwanalyses – apart gepubliceerd maar gepresenteerd als 

elkaars ‘wedergade’ – op de lange verhandeling over de verhouding kunst–

religie, die er aan voorafging. Alles, niet alleen goede voorbeelden uit de 

beweging, maar zonodig ook het wijze bouwbeleid van de Nederlandse 

protestanten, werd ingezet om de katholieken ‘aesthetische beschaving’ bij te 

brengen, om hen er van te overtuigen te bouwen volgens de wetten van de 

‘logica’ en de ‘aesthetica’.  

Na een intermezzo van vijf jaar nam Thijm met zijn rubriek in de Dietsche 

Warande de architectuurkritiek weer op en verzorgde tussen 1855 en 1860 

vier afleveringen. Erg intensief werd de architectuurkritiek dus niet bedreven, 

deze bleef slechts een aspect van zijn ijveren voor ‘aesthetische beschaving’. 
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In deze reeks kritieken spitsten zijn beoordelingscriteria zich geleidelijk toe 

op de samenhang tussen dispositie, constructie en symboliek in het 

kerkgebouw. Zijn toenemende kennis van en zijn groeiend inzicht in deze 

drie aspecten laten zien dat hij zich in de tussenliggende jaren verder had 

verdiept in de ecclesiologie en de architectuurtheorie en wijst er op dat hij de 

ontwikkelingen op dit gebied binnen de beweging vanaf het midden van de 

jaren vijftig serieuzer had gevolgd. Dit blijkt ook uit de bibliografische rubriek 

in zijn tijdschrift, waarin theoretische verhandelingen en andere publicaties 

uit de beweging steeds alert werden gesignaleerd en gevolgd. Reichensperger, 

Pugin en wat later Viollet-le-Duc vormden daarbij zijn voornaamste bronnen. 

Maar ook de kennismaking met Cuypers speelde, zoals zal blijken, een 

belangrijke rol.  

 

Aanvankelijk stond Thijm welwillend tegenover de representanten van de 

eerste, louter op de associatieve waarde van de gotiek gebaseerde fase van de 

neogotiek. De nog weinig historische, weinig ‘beginselvaste’ verwijzingen 

naar de gotiek van architecten als Molkenboer en Van den Brink beoordeelde 

hij weliswaar kritisch, maar hij zag ze als stappen in de goede richting. Zo 

werd Molkenboer in de Dietsche Warande van 1855 weliswaar ‘eene 

onvolkomene beoefening der engelsche, fransche, en duitsche schriften over 

Gothiek, en onvoldoende kennis van den sleutel der beste grootere en 

kleinere kerkontwerpen van de XIIIe, XIVe en XVe Eeuw’ verweten, met als 

gevolg ‘aesthetische fouten’ in zijn Onze-Lieve-Vrouwekerk te Amsterdam, 

zoals het witten van het gebouw. Thijm verwees daarbij naar een recente 

‘wenk van den Duitsche bisschop’ dit niet te doen. Maar hij beoordeelde zijn 

bouwwerk uiteindelijk toch als ‘de beste der katholieke kerken in de 

hoofdstad’.86 Bij de beoordeling van drie ontwerpen van Van den Brink, in 

het eerste deel van zijn rubriek ‘Nieuwe Bouwwerken’, miste Thijm weliswaar 

het ‘konstructief argument’ voor sommige oplossingen in de gevel van zijn 

ontwerp voor het grootseminarie te Rijsenburg en sprak hij de hoop uit dat 

Van den Brink zich ‘voor de uit- en inwendige toereeding der kapel [zal 

baseren] op onze oud vaderlandsche monumentjens, al is het ook maar van 



 

 
    

26

de XVIe eeuw’; in het ontwerp voor een kerk te Renswoude verwierp hij de 

wijze waarop Van den Brink kerk en pastorie had verbonden als ‘liturgisch 

onaanvaardbaar’ en betreurde de resten ‘ouderwetsche symmetrie’ in het 

complex; de geveltop van een liefdadigheidsgesticht in Nijkerk, ook van diens 

hand, neigde naar Thijms smaak te veel naar het flamboyante. Maar toch zag 

hij Van den Brink als een belofte voor de toekomst: ‘hij heeft wat gelezen en 

wat gezien, hij weet, dat de Gothiek niet duurder is dan eenige andere stijl; hij 

kent veel beter hare “ressources” en hare veelzijdigheid van opvatting dan de 

meeste onzer kerkmakers. Hij is niet bedorven, noch door Vignola, noch door 

Heideloff’.87 Vitruvianisme en Schinkelschule vertegenwoordigden duidelijk 

het kwaad, maar hoe goede architectuur in elkaar moest zitten wist Thijm 

nog niet precies te duiden.  

Dat Thijm zijn kritiek juist richtte op het werk van deze twee architecten 

hield ongetwijfeld verband met het feit dat zij verantwoordelijk waren voor 

de twee nieuwe grootseminaries boven de rivieren. Indirect ondersteunde hij 

zo de pogingen van Cuypers om het ontwerp van deze complexen naar zich 

toe te halen, of ten minste de opdracht te verkrijgen voor de aankleding van 

de kapellen. Opgeleid te worden in een ‘goede’ kapel, zou er zeker toe 

bijdragen toekomstige generaties priesters – allen potentiële bouwpastoors – 

te winnen voor de nieuwe richting. Wat Pugin nastreefde met zijn colleges 

aan het seminarie te Oscott – de ‘True Principles’ werden voor het eerst 

geformuleerd als lessen aan de leerlingen van dit seminarie – wilde Cuypers, 

gesteund door Thijm, voor elkaar krijgen door de studenten zijn werk 

concreet voor ogen te stellen. De aanvankelijk voorzichtige kritiek van Thijm 

– misschien om de bisschoppen niet voor het hoofd te stoten en Cuypers bij 

voorbaat kansloos te maken – veranderde van toon in de volgende 

afleveringen van zijn rubriek, verschenen in 1857 en 1858. De neogotiek van 

architecten als Molkenboer en Van den Brink werd in steeds scherpere 

bewoordingen afgewezen als archeologisch of ecclesiologisch niet correct en 

de structurele logica kwam naar voren als beoordelingscriterium. Thijm 

begon, zo blijkt, de praktische toepassing van de gotisch-rationele beginselen 

steeds beter te doorzien.  
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In ‘Nieuwe Bouwwerken II’ (1857) besprak hij gelijktijdig een aantal recente 

neogotische kerkontwerpen. Hij kritiseerde de liturgische dispositie, het 

gemis aan samenhang tussen ‘het uiterlijke en het inwendige’, de 

‘leugenachtige’ kapconstructies’ en het feit dat de kerken niet georiënteerd 

waren.88 De bron van zijn verscherpt inzicht gaf hij aan in de tekst: bij de 

beoordeling had hij Reichenspergers Fingerzeige auf dem Gebiete der 

Kirchlichen Kunst naast de tekeningen liggen.89 Mogelijk had ook een harde 

aanval van Reichensperger in het Organ für christliche Kunst van 1855 op de 

‘modernen Gothik’, genre Schinkelschule, met een uithaal naar Molkenboer, 

hem ertoe aangezet zich scherper te richten tegen de ‘gothic mood’, de gotiek 

als Vitruvianistische modus in de katholieke kerkbouw.90  

In ‘Nieuw Bouwwerken III’ (1858) analyseerde hij tot in detail de ‘genetiesch 

geometrische wording’ van een kerkontwerp van B.H. Schreyer te Schiedam 

en illustreerde deze analyse zelfs met tekeningen van de ‘foute’ oplossingen, 

afgezet tegen illustraties van ‘goede’ constructies.91 Met een verwijzing naar 

Viollet-le-Duc en het eerste deel van diens Dictionnaire liet hij wederom 

blijken waar zijn nieuwe norm bij de beoordeling van de constructie vandaan 

kwam. Als alternatief voor de gewelven van latten, stro en stucwerk, die 

Thijm op grond van de tekeningen vermoedde, stelde hij ditmaal niet een 

ziende houten kap voor – favoriet bij Pugin en via hem bij Reichensperger – 

maar hij suggereerde een stenen gewelf en hield een pleidooi voor het 

‘welfbeersysteem’, het ribgewelfstelsel, als essentieel onderdeel van de ‘ware’ 

katholieke kerk. Opnieuw is hier sprake van indirecte, maar niet mis te 

verstane steun aan Cuypers. Begin 1857 had Cuypers aan Thijm geschreven 

over zijn pogingen de kerkfabriek in Wijck te doen kiezen voor een stenen 

gewelfconstructie in plaats van de goedkopere houten kap.92 Wellicht was het 

ook Cuypers die Thijm hierbij naar Viollet-le-Duc had verwezen. 

Het verscherpte inzicht bij Thijm in de ‘rationele’ constructieve beginselen en 

zijn vermogen architectonische ontwerpen op structurele logica te toetsen, 

mag worden toegeschreven aan het contact met Cuypers. Naast hun 

correspondentie zagen ze elkaar in deze jaren steeds regelmatiger in 

Amsterdam en bespraken bij deze ontmoetingen het werk van Cuypers, veelal 
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aan de hand van zijn tekeningen.93 Tot dan had Thijm de architectuur vooral 

vanuit de esthetica benaderd; nu werd hij door een architect ingevoerd in de 

ontwerptechnische, de constructieve, de praktische en de financiële 

problemen die de introductie van een ‘logische’ bouwkunst met zich 

meebracht en leerde hij bouwtekeningen lezen. Naast de grondgedachte 

werden nu ook de ontwerpmethode en de bouwbeginselen kritisch 

doorgelicht. Het feit dat hij de kerk van Schreyer vanuit het bestek beschreef 

en bekritiseerde, met een zeer ter zake kundig gebruik van bouwkundige 

termen, is in dit verband veelzeggend.94  

Het denken van Thijm over de kerk als ontwerpopgave ontwikkelde zich, zo 

blijkt, gelijk op met de ontwerpen van Cuypers. Met zijn campagne voor de 

esthetische heropvoeding van de Nederlandse clerus werkte hij als het ware 

achter Cuypers aan. De kerk van Schreyer gebruikte hij ‘om er in aan te 

wijzen tot welke excessen een onervaren bouwmeester al vervallen kan’. 

Dispositie, constructie en symboliek kregen er in zijn kritiek van langs. Maar 

dat juist deze kerk, ontworpen door een als kerkenbouwer verder onbekend 

gebleven architect, zo genadeloos werd neergesabeld, kan niet alleen worden 

verklaard uit Thijms ergernis over het feit dat juist een welvarende parochie, 

waar men toch beter van mocht verwachten, een kerk neerzette ‘bestemd en 

geschikt om bij onkundigen de zaak der edele Gothiek in gevaar te 

brengen’.95  

Cuypers had inmiddels twee ‘modelkerken’ – zoals hij ze zelf omschreef96 – 

getoond op de jaarlijkse tentoonstelling van Arti et Amicitia in Amsterdam 

van 1857 en Thijm had nu een duidelijker beeld hoe de ideale Nederlandse 

parochiekerk er uit zou moeten zien. Met de modellen van de St. 

Martinuskerk te Wijck (1856) en de St. Lambertuskerk te Veghel (1857) voor 

ogen – naast tekeningen werden er ook houten maquettes tentoongesteld – 

beschikte hij over een ideaalmodel dat hij bouwpastoors kon voorhouden en 

dat kon dienen als toetssteen bij het beoordelen van ontwerpen van andere 

architecten. Al in december 1856 had Thijm ‘het gothische kerkmodel van 

den architekt Cuypers’ in De Tijd verdedigd tegen kritiek in de 

Amsterdamsche Courant, en daarbij geconstateerd dat een architect als Van 
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Dam weliswaar verdienste had en in de andere recente gotische kerken ook 

wel ‘eenig goeds’ was, maar dat het model van Cuypers hier ver boven uitstak. 

Het paradigma was, wat Thijm betreft, gevonden.97  

Nadat Thijm enige tijd over Cuypers had gezwegen, werd dit ideaalmodel in 

de vierde aflevering van ‘Nieuwe Bouwwerken’ gepresenteerd aan de 

beweging.98 In een inleidende paragraaf van zijn recensie werd korte metten 

gemaakt met de neogotiek van de Vitruvianen en de Schinkelschüler en een 

kerk van Cuypers neergezet als toonbeeld van de toepassing van de ‘ware 

beginselen’, van de juiste verbinding van ‘konstruktie, aesthetiek en 

symboliek’.99 Met een fijn gevoel voor het retorisch gebruik van de 

geschiedenis besprak Thijm vervolgens niet de St. Lambertus of de St. 

Martinus, kerken die hij bovendien in De Tijd al had besproken, maar 

Cuypers’ eerste opdracht in Holland: het ontwerp voor een kerk in Alkmaar, 

de rustplaats van Floris de Vijfde, ‘den beroemdsten der Hollandsche Graven 

uit de bloeitijd onzer middelgeschiedenis’,100 en gewijd aan St. Laurentius, de 

schutspatroon van Philips II. Deze opdracht was letterlijk bevochten op de 

‘stucadoorsgotiek’: Molkenboer had de opdracht gekregen en maakte twee 

ontwerpen voor het kerkbestuur, maar Cuypers had, gevraagd of ongevraagd, 

dat blijft onduidelijk, ook een tekening voor de kerk ingezonden.101 Het 

kerkbestuur achtte zich niet bevoegd de ontwerpen ‘naar waarde te 

beoordelen’ en legde deze voor aan twee veronderstelde autoriteiten op dit 

gebied: schilder J. Bosboom, bekend vanwege zijn kerkinterieurs, en 

Alberdingk Thijm. Deze adviseerden beiden het ontwerp van Cuypers te 

kiezen.102 Molkenboer werd daarop door het kerkbestuur afgescheept met 

een ‘gratificatie’ van honderd gulden. Van Alkmaar begon de victorie.  

Thijm plaatste het ontwerp voor de St. Laurentiuskerk in zijn recensie op 

dezelfde hoogte als de werken van Clutton, Scott, Schmidt, Statz en Viollet-le-

Duc. Daarmee riep hij Cuypers uit tot de Nederlandse vertegenwoordiger van 

de neogotische beweging bij uitstek – korte tijd was ook zijn hoop gevestigd 

op de zoon van Tetar van Elven, waarover later meer – en verhief hem 

tegelijk boven de kritiek. Zijn beschrijving van Cuypers’ ontwerp in de 

Dietsche Warande was geen kritische analyse, maar meer een exegese. Hij 
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prees de wijze waarop Cuypers ‘de beste vruchten van onze 

gemeenschappelijke romaansch duitsche beschaving’ had gecombineerd, dat 

wil zeggen de dertiende-eeuwse gotiek van Bovenrijn en Seine103 en toonde, 

als gezegd, zijn bewondering voor de verbinding van constructie, esthetiek en 

symboliek. Deze relatie wordt door Thijm echter niet daadwerkelijk 

genalyseerd en in de beschrijving van de kerk richtte hij zich vooral op het 

laatste aspect van de drie. Hij ontwikkelde weliswaar een steeds scherper oog 

voor de toepassing van de rationele beginselen in de compositie en de 

constructie, daarbij geholpen door Cuypers. Maar hier blijkt dat voor hem de 

samenhang tussen de liturgische dispositie en de iconografie van het 

kerkgebouw, dat wil zeggen de kerkbouwsymboliek of de ‘mystische regelen 

der kerkelijke bouwkunst’, naast zijn groeiende zorg voor de juiste toepassing 

van de rationele beginselen, uiteindelijk zijn grootste punt van aandacht was 

in de kerkbouw. En in de ijver voor het doen herleven van deze ‘mystische 

regelen’, lag, zoals zal blijken, de belangrijkste grond voor de samenwerking 

tussen Thijm en Cuypers. Na ontvangst van het artikel over de St. Laurentius 

schreef Cuypers aan Thijm: ‘ik heb hetzelven met groot genoegen gelezen, 

voor de schoone beginselen die het in zoo korte en duidelijke woorden bevat. 

Wat de beginselen dan ook betreft twijfel ik geenszins of daar is eene 

waarborg voor onze aanhoudende zamenwerking voor de goede zaak.’104  
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Kerkgebouw en monumentale kunst 

 

De redding van de kunst, nog aan het begin van de negentiende eeuw dood 

verklaard, lag voor de neogotici niet in het vinden van een nieuwe 

mythologie, zoals bij de eerste generatie romantici, maar in de reanimatie van 

de oude, christelijke voorstellingswereld en het ruimtelijk en beeldend 

apparaat van de cultus.105 Zij zochten nieuwe betekenis voor de kerkelijke 

bouwkunst in het doen herleven van de ‘echten christlichen Symbolik als 

eines grossen architektonisch gegliederten Systems’, in de woorden van de 

veelgelezen kenner op dit gebied W. Menzel, zoals dat had bestaan tot aan de 

Renaissance.106 Het is dan ook geen toeval dat Cuypers zich, in zijn door 

Pugin geïnspireerde streven het kerkgebouw opnieuw betekenis te geven,107 

naast de toepassing van ware, christelijke ontwerpbeginselen ook al vroeg in 

zijn praktijk bezighield met de christelijke iconografie en de symboliek van 

het kerkgebouw. 

 

De inrichting en aankleding van de kerk met altaren, communiebank, 

preekstoel, doopvont, biechtstoelen en wijwatervat, de aankleding met 

allegorische of historische (muur)schilderingen en gebrandschilderde ramen 

en de toepassing van beelden en figuren ‘om de bestemming van het gansche 

te verduidelijken’ waren de geijkte middelen voor het liturgisch en 

symbolisch opladen van het gebouw.108 Volgend aan de opzet van zijn Atelier 

en de markt waarin hij opereerde, was het vormgeven van liturgie en devotie 

in bestaande kerken in de eerste jaren Cuypers’ voornaamste bezigheid. Na 

1853 werden in Brabant en Limburg veel bestaande kerkgebouwen opnieuw 

ingericht – de nieuwbouw kwam pas aan het eind van de jaren vijftig op gang.  

De positieve kritiek op het iconografisch programma van zijn preekstoel op 

de Wereldtentoonstelling te Parijs in Didrons Annales Archéologiques, geeft 

aan dat hij zich bij de oprichting van zijn atelier ook op dit gebied goed had 

geïnformeerd.109 

Bevriende theologen als de jonge leraar aan het Roermonds seminarie, J.W. 

Brouwers en de Rolduciëns Th. Ariëns en W. Everts zullen hem de weg 
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hebben gewezen aangaande het symbolisme in de christelijke kunst. 

Bouwpastoors, tenslotte eveneens geschoolde theologen, droegen bij aan zijn 

verdere opvoeding. Deken Van Miert leverde bijvoorbeeld een gedetailleerd 

en weloverwogen iconografisch programma voor de aankleding van zijn St. 

Lambertuskerk te Veghel, voor de sculptuur aan de torenfaçade, de altaren, 

de preekstoel en het glas in lood.110 In Wijck zal ook deken Van Laar zeker 

aanwijzingen hebben gegeven op dit terrein.  

In de loop van de jaren vijftig schafte Cuypers verscheidene naslagwerken 

aan uit de groeiende stroom publicaties op dit gebied en verzamelde 

historische voorbeelden voor het uitbeelden van christelijke heiligen en 

bijbelse taferelen, van de evangeliën en de heiligenlevens.111 W. Menzels 

Christliche Symbolik uit 1854 was waarschijnlijk zijn eerste leidraad, een 

werk dat weer sterk leunde op de publicaties van Kreuser, Twining en vooral 

Didron. King gaf in zijn Vrais Principes een lijst van heiligen met hun 

attributen. Uit Thijms uitgeverij Van Langenhuizen kwam Van Nouhuys, De 

levens van Gods lieve heiligen, een thema waar Cuypers gaandeweg veel 

materiaal over verzamelde. In latere jaren keek hij ook naar de Biblia 

Pauperum, waarvan de Maastrichtse deken Rutten hem een herdruk (Leipzig, 

1867) cadeau deed. Aan de hand van een reeks zowel historisch als praktisch 

gerichte werken stelde hij zich gedetailleerd op de hoogte van de riten, de 

daarbij benodigde objecten en de kalender volgens welke deze zich 

voltrokken en maakte zich ‘cultus et decor’ van de katholieke kerk eigen. 

Daarnaast hield hij zich bezig met hulpwetenschappen van de iconografie, 

zoals de kostuumkunde en de heraldiek, en ontwikkelde zich daarmee in de 

loop van de jaren vijftig in zekere zin tot ‘ecclesioloog’.112 

Maar als het er om ging directe voorbeelden te vinden voor de aankleding en 

vooral de monumentale beschildering van het kerkgebouw – een belangrijk 

thema bij Cuypers113 – sloot hij aan bij contemporaine ontwikkelingen. Zijn 

aanraking met de monumentale kunst in zijn academietijd te Antwerpen zal 

hierbij een rol hebben gespeeld. Zijn bibliotheek laat zien dat hij in de loop 

van de jaren vijftig voorbeelden zocht bij de Nazareners en de Düsseldorfer 

Schule en zich liet inspireren door het ‘renouveau religieux’ in de 
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monumentale kunst in België en Frankrijk. Hij bezat Die sieben Sakramente 

in Bildern en Darstellungen aus den Evangelien nach vierzig 

Originalzeichnungen van Friedrich Overbeck, de serie Religiöse Bilder 

uitgegeven door de Vereniging tot verspreiding van Gewijde Kunstprenten in 

Düsseldorf, opgericht door Overbeck en vanaf 1855 in Nederland 

vertegenwoordigd door Alberdingk Thijm,114 en wat later kocht hij ook de 

zeer populaire Bibel in Bildern van Julius Schnorr von Carolsfeld (1860).115 

Uit de Franse school bezat hij een plaatwerk over de friezen van Hyppolite 

Flandrin in Hittorfs Saint-Vincent-de-Paul in Parijs.116 Kartons van Godfried 

Guffens en Jan Swerts, leidende figuren in de monumentale schilderkunst in 

België, werden in 1861 tentoongesteld in Amsterdam en door Thijm 

uitgebreid besproken in De Tijd.117 Cuypers kende hun werk, waaronder vele 

ontwerpen voor de beschildering van kerken, al uit zijn studietijd in 

Antwerpen, waar hij met hen bevriend raakte, en zal hier ook nieuw werk 

hebben kunnen zien. 

Een tekening voor of kopie van een annunciatie in een van Cuypers’ vroege 

schetsboeken toont aan dat hij in zijn jonge jaren was geporteerd voor de 

‘prerafaëlitische’ schilders in Italië: voor Giotto en Fra Angelico. Een 

abonnement op de plaatwerken van de Arundel Society en een exemplaar van 

Ruskins Giotto in zijn bibliotheek onderstrepen dat via Engeland zijn blik op 

Italië werd gericht.118 Een reeks uitgaven van John Flaxman in zijn 

bibliotheek – illustraties bij Dante, Homeros, Aeschylos en Hesiodus – wijst 

er op dat hij in de discussie kleur versus lijn welhaast vanzelfsprekend koos 

voor de lijn, beschouwd als het middel bij uitstek voor het uitdrukken van een 

idee in de kunst. Zijn belangstelling voor het classicisme in de beeldende 

kunst – hij bezat ook een portefeuille met werk van Thorwaldsen en bezocht 

in de jaren zeventig zijn museum in Kopenhagen – onderstreept bovendien 

dat hij, met Thijm, het standpunt van Pugin huldigde over de toepassing van 

ware beginselen in de schilder- en beeldhouwkunst. Anders dan in de 

architectuur betekende dit niet het herhalen van gotische vormen, maar het 

herwinnen van de middeleeuwse bezieling in de kunst, zonder aan de 

verbeteringen in anatomie en stofuitdrukking sinds de Renaissance voorbij te 
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gaan.119  

Zijn schetsen laten zien hoe hij in de jaren vijftig en zestig vanuit de 

‘prerafaëlitische’ kunst en het veronderstelde verband tussen architectuur en 

beeldende kunst in de Middeleeuwen zocht naar een nieuwe bezieling van de 

negentiende-eeuwse monumentale kunst en tegelijkertijd naar composities, 

naar beeldende middelen om de monumentale kunst in samenspraak te 

brengen met de constructieve structuur en de ruimtewerking van zijn 

gebouwen. Cuypers maakte, als gezegd, zelden meer dan schetsen voor de 

figuratieve beeldhouwwerken, de muurschilderingen of de gebrandschilderde 

ramen. Hij gaf de compositie aan, een indicatie van de stijl waarin deze moest 

worden uitgewerkt en gaf aanwijzingen voor de iconografie. Maar een aantal 

wel uitgewerkte ontwerpen van zijn hand onderstreept het geschetste 

beeld.120 Stijl en iconografie van Cuypers’ monumentale ontwerpen zijn hier 

verder niet aan de orde, wel de betekenis van deze ontwerpen voor zijn 

architectuur.  

In de omgang met monumentale kunst – waartoe hier ook de kerkmeubels, in 

het bijzonder de altaren zijn te rekenen – is in Cuypers’ vroege 

kerkontwerpen te zien hoe hij zich oefent in het construeren van 

betekenisvolle ruimten. Hij gebruikt de kunst niet alleen om de kerkelijke 

leer en de liturgie in iconografische zin voor te stellen, maar ook en vooral om 

de kerk als ruimte tot leven te wekken. De kunst onderwijst niet alleen, heeft 

niet alleen een doctrinaire functie in de liturgie, maar verlevendigt ook de 

constructieve en ruimtelijke structuur van het gebouw. De beleving van de 

liturgie wordt als het ware met zorg geregisseerd en voorzien van passende 

decorstukken. Herhaaldelijk zijn op de bestektekeningen, op plattegronden, 

opstanden en doorsneden van Cuypers’ kerkontwerpen ook de kunstwerken 

aangegeven, wat onderstreept dat deze steeds in verband met de architectuur 

werden ontworpen, ook wanneer deze eerst jaren later werden besteld.121 De 

ontwerpen voor Veghel, Wijck en Alkmaar, aangevuld met 

interieurontwerpen uit dezelfde jaren, laten zien hoe de jonge Cuypers zich 

idealiter de rol van de kunst in de kerk voorstelde.  

Aan het exterieur worden kunstwerken vooral ingezet om de ingang te 
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markeren en het binnengaan betekenis te geven: een portaal met 

beeldhouwwerk in het boogveld en de neggen, of ten minste een 

heiligenbeeld aan de deurpost en altijd rijk gesmeed hang- en sluitwerk aan 

de deur. Voor het overige was Cuypers, in lijn met de neogotische beweging, 

terughoudend in de sculptuurprogramma’s voor het exterieur. Hoogstens 

paste hij nog een enkel heiligenbeeld toe aan de transeptgevels en soms 

gebeeldhouwde spuwers aan de torens. Dit onderstreept dat binnen de 

beweging niet de herleving van de kathedraal, met haar rijke aankleding, 

maar het ontwikkelen van modellen voor de parochiekerk in stad of dorp 

centraal stond – waarover later meer. Een rijke aankleding van een 

parochiekerk paste bovendien niet binnen de ware beginselen. Het rijke 

beeldprogramma aan het westfront van de St. Lambertus in Veghel vormt in 

dit opzicht een uitzondering in Cuypers’ oeuvre; wellicht heeft hij zich hier, 

jong als hij was, laten leiden door de wensen van zijn opdrachtgever.122 

In het interieur ondersteunt de kunst de axialiteit van het kerkgebouw en 

benadrukt, waar mogelijk, de oost-westas of ‘Heilige Linie’: het ensemble van 

communiebank, koorhek, triomfbalk met kruisbeeld en hoofdaltaar, geplaatst 

op een podium, tegen een achtergrond van beschilderde wanden en 

gebrandschilderd glas, richt de blik bij binnenkomst via het middenpad 

onmiddellijk op de apsis; zijaltaren, steeds nadrukkelijk in de as van de 

beuken geplaatst, richten de blik naar het oosten en dwingen de bezoeker ook 

hier de ruimte eerst in haar volle lengte te beleven.  

Reliëfs in het schijntriforium, apostel- of heiligenbeelden aan de zuilen, 

allegorisch beeldhouwwerk aan de banken langs het middenpad en 

afbeeldingen van de evangelisten aan de vieringpijlers markeren de traveeën 

als staties langs deze as.123 Christus’ kruisweg, in veertien taferelen 

levensgroot afgebeeld langs de zijbeuken, geeft de gang naar het triomfkruis 

zijn juiste lading. Monumentale biechtstoelen ingebouwd in de transeptwand 

betrekken de ‘dode’ einden van de transeptarmen esthetisch en liturgisch 

verantwoord bij de kerkruimte. De hoge preekstoel vindt hierin wat 

ongemakkelijk een plaats aan een vieringzuil – deze kan en mag het centrum 

van de kerk niet innemen – maar staat daarmee wel, op haast protestantse 
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wijze, direct voor de parochie. Met deze aankleding van de kerk werd 

tegelijkertijd de symbolische driedeling van de ruimte (voorportaal-schip-

koor) als afspiegeling van de weg naar de verlossing monumentaal 

ondersteund. Soms werd deze driedeling – een vast gegeven in de dispositie 

van Cuypers’ kerken – nog versterkt door een verlaagd koor, wat de 

mogelijkheid bood de triomfboog met wandschilderingen te omlijsten en hem 

zo nog eens te benadrukken als symbolisch geladen overgang, als ‘breuk’ in 

de kerkruimte.124 

Schilderingen in zwikken, op trompen, in een enkel geval langs het triforium, 

in de vieringkoepel of op de gewelven, richten, eenmaal gezeten, de blik van 

de kerkganger omhoog. De koortribune – vaak beschilderd – de orgelkast, 

vaak met een halfronde bovenkant volgend aan het roosvenster in de 

westgevel, de doopfont, meestal in een eigen kapel als westelijke afsluiting 

van de zijbeuk, en de aan de binnenzijde van ‘duizendvoudige afbiljoeningen’ 

voorziene deuren, bepalen langs de oost-westas, dus bij het verlaten van de 

kerk de perspectieven en maken de kerk tot een daadwerkelijk 

vierdimensionale architectonische ruimte, tot een in de tijd te lezen 

totaalkunstwerk, beschenen door het veelkleurig licht van de 

gebrandschilderde ramen.  

Ook in de composities van de monumentale wandschilderingen – 

gebeeldhouwde reliëfs komen vrijwel niet voor – zocht Cuypers naar het 

verband met de architectuur, met de architectonische ruimte, daarbij 

nadrukkelijk werkend vanuit het perspectief van de bezoeker. Figuren zijn 

meest bijna levensgroot en worden op één lijn naast elkaar geplaatst in een 

minimaal gedefinieerde, welhaast tweedimensionale schilderkunstige ruimte. 

Dit maakt dat deze figuren bijna letterlijk vóór de wand staan, zich daar als 

het ware van losmaken en een relatie aangaan met de gelovigen in de 

kerkruimte. Zo vormen bijvoorbeeld de kruiswegstaties – een typisch 

negentiende-eeuws gegeven, veelvuldig ontworpen door Cuypers – een 

(bevroren) processie die zich in de architectonische ruimte begeeft, waarmee 

de gelovigen in het schip deelgenoot worden van deze symbolische gang.125  

Het zoeken van een dusdanige vlucht voor de engelen – steeds ver boven 
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ooghoogte aangebracht – dat zij schijnbaar vanzelfsprekend een zwik vullen, 

laat zien hoe ook compositie en constructieve structuur met elkaar in verband 

worden gebracht.126 

Latere experimenten van Cuypers met andere vormen van monumentale 

beschildering, zoals taferelen ter hoogte van het triforium (St. Servaas, 

Maastricht) en de beschildering van de triomfboog (Dominicus, Amsterdam) 

waren juist in dit opzicht weinig overtuigend. De ene vanwege het moeizame 

perspectief. De andere omdat de horizontale compositie van de friezen 

moeilijk te verenigen viel met de constructieve vorm van de triomfboog. Hij 

paste deze varianten dan ook zelden toe.  

De manier waarop Cuypers zocht naar een verband tussen kunst en 

kerkruimte maakt nog eens het verschil duidelijk tussen de meer op 

associatie berustende neogotiek van Schinkel en de Schinkelschule – 

‘Versuch die liebliche sehnsuchtsvolle Wehmuth auszudrücken welche das 

Herz beim Klange des Gottesdienstes aus der Kirche herschallend erfüllt’, 

schreef Schinkel als toelichting bij de tekening van een neogotische kerk in 

een bos127 – en de ecclesiologisch verantwoord gebouwde kerkruimten met 

nadruk op constructie en ruimtewerking van de neogotische beweging. 

Voorportaal, schip, viering en apsis vormen in de kerken van Cuypers een 

reeks naar gelang de functie verschillend vormgegeven ruimten. In de wijze 

waarop architectuur en monumentale kunst hier samenwerken, is sprake van 

een daadwerkelijk samengaan, een ‘plastiesch Gesammtleben’, zoals Thijm 

het noemde,128 van de kunsten volgens de ‘ware beginselen’.
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De ‘heilige linie’ en de rooilijn 

 

Al in de loop van de jaren vijftig veranderde Cuypers’ ideaalbeeld van het 

kerkgebouw. Wijs geworden door zijn eerste ervaringen met de praktijk, 

begon hij te beseffen dat zijn model niet zonder meer voldeed bij de gegeven 

condities voor de kerkbouw in de negentiende eeuw. De parochies waren over 

het algemeen niet rijk. Aankleding en beschildering van het kerkgebouw 

lieten vaak zeer lang op zich wachten en werden ook op lange termijn zelden 

geheel voltooid; van een beeldprogramma aan het exterieur was, als gezegd, 

sowieso nauwelijks sprake. De kerk bleef meestal jarenlang kaal en leeg. 

Hiermee werd als vanzelf duidelijk dat de essentie van de kerk als 

betekenisdrager niet moest worden gezocht in het aankleden en meubileren 

van het gebouw, maar in het gebouw zelf. De boodschap, de symbolische 

betekenis, kon, zo werd hem duidelijk, niet alleen worden gedragen door de 

monumentale kunst, maar moest inherent zijn aan het architectonisch 

ontwerp. Het materiaalgebruik en de constructie, de ruimtelijke structuur, de 

compositie en het silhouet moesten betekenisdrager worden.  

Wat het interieur betreft kon dit probleem worden opgelost aan de hand van 

de opvattingen over materiaalgebruik en constructie binnen de beweging. De 

herwaardering van de bouwmaterialen, ongeacht of het marmer, 

natuursteen, baksteen of hout was, bood voldoende aanknopingspunten voor 

een nieuwe manier van omgaan met het interieur. Schoon metselwerk, 

structurele polychromie en ‘ziende’ (hout)constructies gecombineerd met 

gebeeldhouwd of geschilderd ornament, gaven, mits uitgevoerd volgens de 

ware beginselen, de kerk ook zonder monumentale kunst het aspect van een 

gewijde ruimte. Deze detaillering stond bovendien een latere beschildering of 

aankleding met sculptuur of andere figuratieve kunstwerken niet in de weg. 

In Veghel werd de kerk nog volgens bestek vanbinnen geheel gepleisterd, in 

afwachting van de monumentale beschildering.129 Kort daarna liet Cuypers 

bij de kerk te Demen het interieur in schoon werk uitvoeren en het 

enthousiaste bericht aan Thijm onderstreept zijn tevredenheid met het 

effect.130  
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Maar toen naast het Atelier ook zijn bouwpraktijk op gang begon te komen, 

was het passend vormgeven van de kerk als liturgische ruimte niet langer het 

enige probleem. Met het toenemend aantal bouwopdrachten kwam het doen 

spreken van het kerkgebouw in de ruimtelijke orde van dorp, stad en 

landschap steeds nadrukkelijker als opgave naar voren – het interieur was 

vooral een budgettaire kwestie. Bij deze opgave ging het om een 

architectonisch ontwerpprobleem dat, zo zou spoedig blijken, in veel gevallen 

vanuit het naar middeleeuws voorbeeld ontwikkelde kerkmodel niet opgelost 

kon worden. In eerste instantie meende Cuypers echter in de symboliek van 

het kerkgebouw, in het bijzonder in de oriëntatie van de kerk, het antwoord 

te hebben gevonden op de roep om een ook in het stadsbeeld door zijn 

symboliek sprekend gebouw.  

Al vanaf het begin in de jaren veertig was er binnen de neogotische beweging 

aandacht voor de kerkbouwsymboliek. Pugin zag de middeleeuwse kerk als 

‘symbolical architecture’. In de Contrasts wees hij er op dat het gotische 

kerkgebouw weliswaar mooi en oud was, maar dat het zijn hoogste waarde 

ontleende aan het feit dat het de belichaming en het leerboek was van de drie 

grote doctrines van de verlossing: het kruisoffer, de Heilige Drie-eenheid en 

de wederopstanding. En die doctrines werden uitgedrukt in de kruisvorm van 

de kerkplattegrond, in het gebruik van de triangulatuur (driehoeken) als 

grondslag voor de spitsboogconstructies en de proportionering van 

bouwdelen en in de nadruk op hoogte en verticaliteit (‘the vertical principle’), 

vooral in het interieur.131 Het onderzoek naar de kerkbouwsymboliek 

ontwikkelde zich snel. Didron produceerde met zijn Manuel d’iconographie 

chrétienne, grecque et latine, Parijs, 1845, een van de eerste moderne 

handboeken op dit gebied en besteedde in de Annales Archéologiques veel 

aandacht aan de christelijke iconografie. Johannes Kreuser behandelde dit 

thema in de eerste van zijn Kölner Dombriefe, Berlijn, 1844 en kwam in 1851 

met Der christliche Kirchenbau, dat met Didrons Manuel het standaardwerk 

op dit gebied werd. In Engeland publiceerden J. Mason Neale en Benjamin 

Webb in 1843 The Symbolism of Churches and Church Ornaments, een 

vertaling van het eerste boek van Durandus, de middeleeuwse bron bij uitstek 
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voor de iconologie van het kerkgebouw. Of Cuypers deze werken al in de 

vroege jaren vijftig kende is niet zeker, maar in Menzels Christliche Symbolik 

vond hij onder het lemma ‘Kirche’ het een en ander over de symboliek van 

het kerkgebouw, en rond het midden van de jaren vijftig leverde Didron hem 

een integrale vertaling van Durandus onder de titel Rationel ou manuel des 

diverses offices, Parijs 1854. 

Van deze reeks auteurs waren het vooral Neale en Webb, twee voormannen 

van de Ecclesiological Society, die er naar streefden de kerkbouwsymboliek 

tot een vast onderdeel van de ecclesiologie te maken. In een lang 

‘Introductory essay’ bij hun Durandus-vertaling gaven zij vijf argumenten 

voor het symbolisme, of, zoals zij het noemden, ‘sacramentality’ en voorzagen 

zij de nog jonge ecclesiologie als wetenschap van de kerkbouw van een 

filosofische basis, althans een diepere religieuze betekenis.  

In het voetspoor van Pugin verbonden zij een rationele en wetenschappelijke 

benadering van de architectuur met een moraalleer en beleden daarmee nog 

eens de stichtende werking, de wereldverbeterende potentie van de 

architectuur: ‘We know that Catholick ethics gave rise to Catholick 

architecture; may we not hope that, by a kind of reversed process, association 

with Catholick architecture will give rise to Catholick ethics.’132 Maar zij 

gingen een flinke stap verder dan Pugin. Met Durandus in de hand 

ontwierpen zij een symbooltaal waarin ieder onderdeel van het gebouw een 

vaste betekenis kreeg, steeds verwijzend naar de belangrijkste leerstukken 

van het christendom.  

Dat een dergelijke taal in de architectuur onmogelijk was, dat zo’n systeem 

niet denotatief kon zijn, maar slechts berustte op associatie, werd in 

Engeland al spoedig opgemerkt en het enthousiasme voor deze ‘ethical 

fallacy’ was snel getemperd. De correcte uitwerking van de liturgische 

dispositie, de constructie, het materiaalgebruik en het ornament bleven de 

voornaamste beoordelingscriteria van de Ecclesiologists bij het toetsen van 

een kerkontwerp. In de verschillende edities van A Few Words to Church 

Wardens, een steeds bijgewerkte leidraad voor de kerkbouwer van de 

Cambridge Camden Society, de voorloper van de Ecclesiological Society, is 
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weinig terug te vinden van compositorische of constructieve oplossingen 

voorgeschreven omwille van de symboliek.133 Het zal dan ook geen toeval zijn 

dat Cuypers, bij zijn pogingen het kerkgebouw weer betekenis te geven, juist 

de oriëntatie als essentie van de kerkbouwsymboliek naar voren haalde. Hij 

moet begrepen hebben dat dit element binnen dit vooral literair exegetisch 

systeem voor hem als architect bruikbaar kon zijn.  

Het oriënteren van een kerk betekende meestal dat deze zich onttrok aan de 

gegeven richtingen in de ruimtelijke orde. Dat maakte het tot een effeciënt en 

direct aansprekend middel om uit te drukken dat dit gebouw zich naar een 

andere orde richtte dan die van de topografische kaart of het stadsplan. Het 

voor de passant in de straat leesbaar maken van de verschillende functies van 

de delen van het gebouw met figuratieve beeldhouwwerken was, als gezegd, 

vrijwel steeds te kostbaar. Ook een rijk sihouet met veel en vooral hoge torens 

als middel om de kerk te doen spreken in het stadsbeeld was zelden 

realiseerbaar. De oriëntatie kostte echter in principe geen cent extra en deze 

kon, juist omdat de plaats van de kerk in de negentiende eeuw niet meer als 

vanzelfsprekend het uitgangspunt was bij het vastleggen van het 

stedenbouwkundig plan, juist omdat de kerk niet meer in het midden van de 

gemeenschap stond, des te sterker spreken.  

Herhaaldelijk benutte Cuypers de twee-eenheid kerk en pastorie om dit 

thema te dramatiseren. Een vroeg voorbeeld hiervan is de St. Urbanus te 

Ouderkerk aan de Amstel (ontworpen 1861–1863). Het kerkgebouw staat hier 

georiënteerd, terwijl de pastorie, door een gang aan de kerk verbonden, 

nadrukkelijk de rooilijn en de kavelstructuur van het dijkdorp volgt. Zo 

ontstaat een hoekverdraaiing in het gebouwencomplex, die het contrast 

markeert tussen de wereldse orde van de polderverkaveling en de rituele orde 

van de kerk, als voorafspiegeling van het Heilig Jeruzalem. Een aparte schets 

voor de verbinding tussen kerk en pastorie onderstreept de bijzondere 

aandacht van Cuypers voor het vanuit dit perspectief cruciale ‘gewricht’ in de 

compositie van het complex. Curieus detail is dat de grote zaal in de pastorie 

weer wél werd georiënteerd, ten koste van een ongelukkige plattegrond.  

In de praktijk had Cuypers echter nog al eens discussies met zijn 
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opdrachtgevers over de oriëntatie. Stadsbestuurders en kerkfabrieken zagen 

deze vooral als een conflict met de bestaande orde van straten en 

bouwblokken, van parcellering en rooilijn, en stelden de klassieke opvatting 

van een monumentaal gebouw in de stad – front aan de straat, in slagorde 

met de overige bebouwing – en een zo economisch mogelijk grondgebruik 

boven Cuypers’ ‘grondwet van de kerkbouwsymboliek’. De kerk in Wijck werd 

op aandrang van de bouwheren 180 graden gedraaid ten opzichte van zijn 

middeleeuwse voorganger. Deze stond georiënteerd, met het torenfront naar 

de Maas. Maar de nieuwe kerk van Cuypers werd bewust met het front naar 

de achterliggende straat gezet, in de verwachting dat die zich, na de sloop van 

de stadswallen, zou ontwikkelen tot een belangrijke invalsweg van de stad. 

Uit de beschikbare bronnen blijkt niet of Cuypers hier meteen al een 

strijdpunt maakte van de oriëntatie, maar hij vond het thema belangrijk 

genoeg om iets te doen aan de onverschilligheid van de clerus op dit punt, 

naar zijn idee te wijten aan onwetendheid. Hij besprak het probleem met 

Thijm en deze besloot de Dietsche Warande te gebruiken voor een lesje 

kerkbouwsymboliek. In 1857 verscheen: ‘Het autaar ten Oosten, de grondslag 

der kerkbouwsymboliek’, een studie in twee delen, gepubliceerd met een 

tussenruimte van enige maanden, en in 1858 apart uitgegeven met een 

samenvatting in het Frans als De Heilige Linie. Proeve over de oostwaardsche 

richting van kerk en autaar als hoofdbeginsel der kerkelijke bouwkunst.134 

In het eerste deel van ‘Het autaar ten Oosten’ schetste Thijm de 

architectuurhistorische achtergrond van het oriënteren, een gegeven dat naar 

zijn idee in de tempelbouw van alle religies was te vinden, en zette hij de 

betekenis van de oriëntatie bij de eerste christenen uiteen. Vervolgens hield 

hij de kerkfabrieken en de clerus voor hoe het middeleeuwse kerkgebouw 

juist door zijn symbolische lading fungeerde als middelaar tussen God en de 

mensen en schoof hij de oriëntatie naar voren als de grondslag, als de 

‘ruggengraat’ van deze kerkbouwsymboliek: ‘Zoo daalt de Heiland in zijne 

kerken van het oosten naar het westen – uit de hemelsche orde in de aardse.’ 

Tot slot van het eerste deel gaf hij aan hoe deze traditie in de eigen tijd 

verloren was gegaan en daarbij verwees hij direct naar de ervaringen van 
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Cuypers. ‘Men heeft er, toen de mode meêbracht den spot te drijven met alle 

symbolisme, een zeker behagen in gevonden te verkondigen, dat de richting 

der kerken eene onverschillige zaak was’, zo stelde hij, en vervolgde: ‘(…) we 

kunnen helaas niet loochenen dat in onze dagen aan de plaatselijke 

gelegenheid zeer dikwijls te veel wordt ingewilligd, dat men te groote waarde 

hecht aan de schijnbaar betere figuur, die eene kerk maakt met de richting 

eener straat of den straal van een marktveld te volgen dan de strekking eener 

gansche waereldordening (...)’.135 Net als Cuypers droomde hij van een kerk 

die weer als vanouds zou fungeren als middelpunt en kompas van de stad: 

‘(...) de kathedraal dateert van een tijd toen men de straten door de gebouwen 

gevormd achtte, en niet de gebouwen om de straten verminkte.’136 

Eenmaal gegrepen door de kerkbouwsymboliek liet Thijm het niet bij de 

oriëntatie. Aan de hand van de bestaande iconografische handboeken ging hij 

in de tweede aflevering van ‘Het autaar ten Oosten’, een paar maanden later 

gepubliceerd, uitvoerig in op de symbolische betekenis van ieder onderdeel 

van het kerkgebouw. Nu kwam ook de symboliek van de kruisvorm, het 

roosvenster en de steeds terugkerende driedelingen in het middeleeuws 

kerkgebouw aan de orde en werd behandeld hoe een bijzondere cultus, de 

wijding aan een bepaalde heilige, symbolisch werd uitgedrukt in het 

kerkgebouw.  

Wat begon als een pleidooi voor een betekenisvolle plaats van de kerk in het 

stadsbeeld, ontwikkelde zich met dit tweede deel tot een poging het 

symbolisme, de ‘sacramentality’ van de Engelsen, in Engeland zelf en ook in 

Frankrijk al door de theologen verworpen, aan de Nederlandse katholieken te 

verkopen als grondslag voor hun bouwbeleid. Niet toevallig werden Neale en 

Webb herhaaldelijk geciteerd in dit deel. Mogelijk kende Thijm ook de juist 

verschenen Franse versie van hun werk, voor katholieken ingeleid en bewerkt 

door de abt J.J. Bourassé. Het verschijnen van de integrale vertaling van 

Durandus’ Rationale zal hem eveneens hebben geïnspireerd niet alleen de 

ruggengraat, maar het hele bouwwerk van het middeleeuwse symboolsysteem 

voor het voetlicht te brengen. Niet toevallig riep Thijm onmiddellijk Didron 

te hulp toen hij aan ‘Het autaar ten Oosten’ begon, en deze verkocht ook hem 
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– waarschijnlijk kort na het verschijnen van de eerste aflevering – een 

exemplaar van zijn Franse Durandus editie.137  

Mede dankzij de artikelen van Thijm kon Cuypers zijn streven naar het 

herstel van de symboolwaarde van de architectuur nu onderbouwen met 

liturgische en kerkhistorische argumenten en staven met Bijbelteksten. 

Bovendien was de oriëntatie nu gefiatteerd door een vooraanstaande 

katholieke intellectueel – rond 1860 een dungezaaide soort. ‘God geve dat het 

door vele priesters gelezen en begrepen worde’, schreef hij Thijm na het 

verschijnen van het eerste deel. Ook het tweede deel ontving hij enthousiast. 

‘Ik ben geheel gewonnen voor het symbolisme’, schreef hij Thijm, ‘(... ) hoe 

schoon die samenhang van konstructieve noodzakelijkheid met die heerlijke 

symbolen.’138 

Na lezing van het eerste deel streed Cuypers met verdubbelde ijver voor de 

oriëntatie van de welhaast kathedrale Catharinakerk te Eindhoven, een 

ontwerp dat hij juist onder handen had. Maar met de ver doorgevoerde 

symbooltaal van het tweede deel van Thijms studie kon hij in zijn werk 

weinig beginnen. Een belangrijke reden waarom de ontwerpleer ontleend aan 

de middeleeuwse bouwkunst door de neogotici boven de klassieke canon 

werd gesteld, was de elasticiteit en de flexibiliteit die deze met zich 

meebracht. In de klassieke ontwerpmethode zoals onderwezen aan de École 

des Beaux-Arts, werd, zo luidde de kritiek van de neogotici, een gebouw 

ontwikkeld aan de hand van een autonoom systeem. Het moest in 

plattegrond en opstand voldoen aan vaste wetten van regelmaat en 

symmetrie. Het programma was hieraan ondergeschikt. De middeleeuwse 

bouwkunst daarentegen werkte, aldus de neogotici, volgens een additieve 

methode ontwikkeld, waarin de bouwdelen, naar gelang de eisen van het 

programma, logisch werden samengevoegd en geordend tot een vrije 

compositie. Het toevoegen van een expliciete symbooltaal, zoals door Thijm 

uiteengezet in het tweede deel van ‘Het autaar ten Oosten’, aan de nieuwe 

canon, zou juist die flexibiliteit om zeep helpen en de kerkbouw, net als bij de 

klassieke canon, in een star keurslijf dwingen.  

Cuypers zal met genoegen hebben gelezen hoe zijn ontwerp voor Alkmaar 
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met terugwerkende kracht van een symbolische betekenis werd voorzien en 

de kerk, naar het voorbeeld van de radicale symbolisten, tot ‘steinerne 

Scholastik’ werd verheven. Hij zal Thijms exegese graag hebben 

onderschreven, waarin de zestien zuilen in de kerk symbolisch werden geduid 

als de vier evangelisten (vieringpijlers) en de twaalf apostelen. Waar mogelijk 

zal hij gestreefd hebben naar een dergelijke dispositie. Maar het is niet 

waarschijnlijk dat dit een bewuste programmatische daad was. Eerder 

integendeel. Zijn kerkontwerpen uit de jaren vijftig laten zich lezen als een 

excercitie in wat Pugin omschreef als ‘multiplication’, dat wil zeggen het 

aanpassen van bestaande bouwtypen aan steeds wisselende omstandigheden 

en steeds andere programma’s door het vergroten of verkleinen van het 

aantal bouwdelen, zonder dat daarbij de menselijke figuur als ‘standard of 

scale’ werd losgelaten.139 Met een dwingende getalssymboliek als 

programmapunt zou het onmogelijk zijn geweest plattegrond en opstand op 

een dergelijke manier te variëren. Het dwingend opleggen van getallen, 

bijvoorbeeld een vast aantal traveeën (om steeds twaalf zuilen te verkrijgen in 

het schip) of een vaste driedeling in de opstand, zou de kerk tot een 

onveranderbaar type maken. En daarmee werd deze onderworpen aan het 

‘magnifying principle’ (het proportioneel vergroten van de onderdelen van 

een gebouw bij het vergroten van het volume), een beginsel dat juist vanwege 

het loslaten van de menselijke maat als absolute standaard voor de schaal 

door Pugin werd aangeduid als een van de cruciale tekortkomingen en een 

van de meest ‘onchristelijke’ trekken van het classicisme. 

Cuypers zag de Heilige Linie als een belangrijk instrument in zijn strijd met 

de kerkbesturen om de oriëntatie. Meteen na de publicatie in de Dietsche 

Warande drong hij aan op een aparte uitgave van de artikelen: ‘opdat zij die 

niet onwetende en dom willen blijven zich laven kunnen [en] hunne oogen 

eindelijk open gaan voor al dat schoons’.140 Maar het werk moet hem er 

tegelijk van hebben doordrongen dat de kerkbouwsymboliek, bij strikte 

toepassing, zijn rationele ontwerpmethodiek zou doorkruisen. Juist zijn 

ijveren voor de oriëntatie van de kerk in Eindhoven, aangespoord door de 

Heiligie Linie, was er mede de oorzaak van dat hij begon in te zien dat de 
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kerkbouwsymboliek naar Durandus niet de oplossing bood voor het 

probleem waar hij rond 1860 in toenemende mate mee werd geconfronteerd. 

 

 
 

1 Voor een overzicht van de vroege werken zie: De Stuers, ‘Dr. P.J.H. 
Cuypers’; J. Cuypers, Tentoonstelling der werken. De exacte dateringen van 
het vroege werk zijn soms problematisch en de aanduidingen van zoon Jos. in 
de catalogus uit 1907 niet altijd betrouwbaar. Voor het meest complete 
overzicht tot op heden zie Schiphorst, ‘De leiding der stadswerken’ en idem, 
‘Toevloed van werk’, met name p. 77-84 en hoofdstuk III. Zij verschaft in een 
aantal gevallen opheldering over de exacte datering.  
2 Het honorarium van de architect was gewoonlijk 5 procent van de 
bouwsom. Zie bijvoorbeeld: Begroting van Kosten voor het bouwen eener 
nieuwe kerk te Wijck, Maastricht, Gemeentearchief Maastricht, archief St. 
Martinusparochie, II-168, met daarin de post: ‘voor ontwerp en opzicht: 5%’.  
3 Tussen 1853 en 1865 werden in het bisdom Haarlem 38 nieuwe kerken 
geconsacreerd (tot 1903: 154). Ter vergelijking: Utrecht 3 (105); Den Bosch 
18 (142); Breda 7 (40); Roermond 19 (65). Tot begin jaren zeventig bleef 
Haarlem veruit de grootste bouwprovincie, dan komt in Utrecht een bouwgolf 
op gang die eind jaren zeventig Haarlem geleidelijk overtreft; idem Den 
Bosch, waar vanaf 1879 een ‘boom’ in de kerkbouw is te zien. Roermond was, 
met tussen 1853 en 1903 gemiddeld nauwelijks meer dan één nieuwe kerk 
per jaar, een kleine markt. Zie J.C. Alberdingk Thijm, ‘Kerken en kapellen in 
onze Nederlandsche kerkprovincie geconsacreerd sedert het herstel der 
Bisschoppelijke Hiërarchie 1853–1903 (Maart)’, Bijdragen voor de 
Geschiedenis van het Bisdom Haarlem XXVIII, 1904, p. 1-7.  
4 Vgl. Cuypers aan Alberdingk Thijm 26 oktober 1854: Cuypers zag zijn 
vestiging in Roermond als ‘noodgedwongen’.  
5 D.P. Blok (red.), Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Haarlem 1981, 
15 delen, XII, p. 247-248. 
6 Gemeentearchief Alkmaar, Parochiearchief St. Laurentius, inv.nr. 1 (notulen 
kerkbestuur) en 110 (stukken bouw kerk). In een toelichting van de pastoor 
bij het ontwerp van Cuypers voor de kerk te Ouderkerk, ter goedkeuring 
voorgelegd aan de bisschop, wordt alleen over de financiering gesproken. 
Architectuur en dispositie waren klaarblijkelijk geen thema van overleg. 
Overigens werd opbouw voor rekening en risico van de kerkfabriek hier wel 
goedgevonden. Zie J. v.d. Loos, ‘Kerkgeschiedenis van Amstelland’, Bijdragen 
voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem XXXVI, 1914, p. 119-158, p. 
121 en 126. 
7 Gijsen, Paredis, p. 438 e.v. 
8 Vgl. P. Benichou, Le temps des prophètes. Doctrines de l’âge romantique, 
Parijs 1977, hoofdstuk V, ‘le mouvement neo-catholique’, vooral p. 190-191: 
over de kritiek vanuit de clerus op ‘l’invasion du dogme par la métaphysique 
du symbole’ en de meer algemene vijandigheid van de Franse katholieken 
jegens ‘l’esthétisme et aux ornements’ en het verzet tegen het ‘catholicisme 
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esthétique’. Zie ook White, Cambridge Movement, p. 77-78 voor de steeds 
gematigder houding binnen de Ecclesiological Society t.o.v. het ‘symbolism’. 
9 Dit argument werd door classicisten en eclectici wel gebruikt tegen de 
neogotiek, gevoed vanuit Franse École des Beaux-Arts. Ook in Nederland was 
hier discussie over: zie J.H. Leliman, ‘Beschouwingen over den kerkbouw in 
gothischen (spitsbogen) of in antieken of romeinschen stijl’, behandeling der 
vraag: 'a. Is de bouw van eene kerk in gothischen (spitsbogen) stijl heden ten 
dage kostbaarder dan die van eene kerk in antieken of romeinschen stijl (…)’, 
Bouwkundige Bijdragen 1862, p. 31-44 (verslag van de 6e bijeenkomst der 
leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 14 juli 1859). In 
Engeland gold de neogotische bouwwijze juist als goedkoop; deze werd wel de 
‘economical mode’ genoemd. Zie K. Clark, The Gothic Revival. An Essay in 
the History of Taste, Londen/New York 1962 (eerste uitgave 1928), p. 128. 
10 L.R. Beynen, ‘Over de Gothische Bouwkunst en Hare Herleving in Onzen 
Tijd, Kunstkroniek 1845/46, p. 57-60. Beynen verwijst uitgebreid naar Hugo, 
Notre-Dame de Paris, het hoofdstukje ‘Ceci tuera cela’ en Goethe, Von 
deutscher Baukunst. A. Oltmans, ‘De bouwkunst in Nederland. Eene schets’, 
Kunstkroniek 1846, p. 22-24. Tussen 1845 en 1847 publiceerde Oltmans ook 
in de Bouwkundige Bijdragen over de geschiedenis van de middeleeuwse 
bouwkunst in Nederland. J. Wap introduceerde in Nederlandse Kunstspiegel 
1848/49 de beweging in Nederland met zijn inleiding bij een 
vertaling/bewerking van een tekst van Reichensperger: J. Wap, ‘De 
christelijke kunst’, Nederlandse Kunstspiegel 3, 1848/49, p. 37-45.  
11 S. de Jong, Gotische Bouwkunst, 1847, ‘Voorreden’. 
12 J.A. Alberdingk Thijm, ‘Kunst und Archäologie in Holland’, Organ 1854, p. 
97-98, 105-106, 113-115, 121-123, 139-141.  
13 Thijm had in het buitenland, met name in Duitsland, al een zekere 
reputatie als sympatisant van de beweging: in 1851 richtte de Keulse ‘Zentral 
Dombau Verein’ zich tot hem met het verzoek een Nederlandse afdeling te 
stichten. Zie A. Ouwerkerk, ‘Katholische Vondelfreundschaft im 19. 
Jahrhundert. Alberdingk Thijm und Reichensperger’, in: Jetzt kehr ich an 
den Rhein, Keulen 1987, p. 209-229, p. 215-216 en noot 13.  
14 De Tijd 18 januari 1853. Met dank aan het KDC Nijmegen voor inzage in 
een nog ongepubliceerde bibliografie van Alberdingk Thijm.  
15 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 26 oktober 1854, post scriptum. Cuypers zal 
zich er over hebben verbaasd dat zijn Atelier in ‘Kunst und Archäologie’ niet 
werd genoemd, terwijl het toch al bijna twee jaar eerder bekend was gemaakt 
in De Tijd; Thijm had het artikel echter al eind 1852 geschreven en Didron 
had het vervolgens tot 1854 laten liggen: zie Didron aan Thijm, 4 september 
1852 en 18 augustus 1853. 
16 Thijm gebruikt de definitie van ‘romantiek’ van De Staël en opent zijn essay 
‘Over de kompozitie in de kunst’ met een definitie van architectuur van 
Fortoul: ‘(...) elle est l’image et l’abrégé de l’univers (...)’. Vgl. T. Streng, 
Realisme in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875. Een 
begripshistorische studie, Amsterdam 1995, p. 148: ook Thijms geestverwant 
en mederedacteur van de Spektator J.W. Cramer verwijst in zijn polemieken 
in dit blad met De Gids naar Fortoul. Over Fortoul zie bijv.: Van Zanten, 
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Designing Paris, p. 45-68 en Middleton, ‘Rationalist interpretations’, p. 40 
e.v. 
17 Thijm refereerde zelf aan deze auteurs als de (lees: zijn) bronnen voor de 
romantiek. In de biografie van zijn vader stelt zijn zoon Karel, alias Lodewijk 
van Deyssel, dat Thijm noch filosofisch sterk onderlegd was noch een 
kunstfilosoof, -theoreticus of -criticus van een niveau dat hij zich kon meten 
met enig buitenlands voorbeeld: ‘Hij kende de buitenlandsche 
geestesontwikkeling eenvoudig niet.’ Na 1850 zou het lezen bij hem helemaal 
zijn opgehouden: zelfs literaire tijdgenoten had hij ‘nauwelijks ingezien’. 
‘Wijsgerig, in den eigenlijken zin’, zo luidt het oordeel van zijn zoon, ‘was 
Alberdingk Thijm niet ontwikkeld. Zijn levensbeschouwing bestond uit 
populair Bilderdijkiaanse en populaire-katholieke theorieën (...). Zijn 
geestelijke aanleg deed hem er geen behoefte aan gevoelen, en het feit dat hij 
een “geloovige” was, en een katholiek, dus zuiver dogmatisch geloovige, 
maakte de studie van de wijsbegeerte voor hem nog minder onontbeerlijk 
[dan voor zijn grote voorbeeld Bilderdijk].’ A.J., J.A. Alberdingk Thijm, 
Amsterdam 1893, p. 253 en 256-257. Heruitgegeven als: Lodewijk van 
Deyssel, De wereld van mijn vader, Amsterdam 1986 (geannoteerde 
heruitgave bezorgd door Harry Prick), p. 207-210. De beschikbare 
monografische studies bevestigen dit beeld op hoofdlijnen. Vgl. M. van Can, 
J.A. Alberdingk Thijm. Zijn dichterlijke periode, Rotterdam 1936; W. 
Bennink, Alberdingk Thijm. Kunst en karakter, Utrecht 1952; G. Brom, 
Alberdingk Thijm, Utrecht 1956 en ook M. van der Plas, Vader Thijm. 
Biografie van een koopman-schrijver, Baarn 1995. Recente deelstudies 
hebben dit beeld genuanceerd en verrijkt, maar niet wezenlijk veranderd. Zie 
de congresbundel P.A.M. Geurts e.a. (red.), J.A. Alberdingk Thijm. Erflater 
van de negentiende eeuw, Nijmegen 1992, vooral de bijdragen van B. van 
Hellenberg Hubar, ‘Deelhebben aan de kunst’, p. 125-141, en L. Tibbe 
‘Alberdingk Thijm en de beeldende kunsten’, p. 157-173. Tibbe plaatst zijn 
onderwijs in de esthetica aan de Rijksacademie met meer nadruk in het 
perspectief van het gotisch rationalisme naar Pugin en Viollet-le-Duc, wat het 
beeld van Thijm als kritisch met zijn tijd meelezend doorgeefluik bevestigt. 
Van Hellenberg Hubar onderscheidt Thijm als kunstenaar en kunstheoreticus 
nadrukkelijk van de ‘geschoolde filosofen’ en ziet zijn invloed vooral in het 
populariseren en in de eigentijdse kunstpraktijk inzetten van het 
neoplatoonse gedachtegoed uit katholiek-romantisch perspectief (p. 130-131). 
Wel poogt zij in dit artikel een dieper gravend verband met Kant te 
construeren. In haar proefschrift Arbeid en bezieling. De esthetica van P.J.H. 
Cuypers, J.A. Alberdingk Thijm en V.E.L. de Stuers diept Van Hellenberg 
Hubar zijn (neoplatoons) gedachtegoed verder uit aan de hand van zijn brede 
en omvangrijke bibliotheek en demonstreert vooral de praktische inzet 
hiervan in de iconografie, aan de hand van Thijms rol in de totstandkoming 
van het decoratieprogramma van het Rijksmuseum.  
De typering van Thijm en zijn relatie tot de filosofie, in het bijzonder de 
esthetica en de kunsttheorie, door Lodewijk van Deyssel lijkt dus nog steeds 
treffend. 
18 Dit in tegenstelling tot de Duitse idealisten/hegelianen, door wie poëzie en 
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vooral muziek als meest ‘geistige’, minst materiële en daarmee hoogste van 
de kunsten naar voren werden geschoven. ‘De bouwkunst schijnt minder 
eene natuurlijke uitdrukking van onzen tijd te zijn: geen wonder dus dat er 
geen meesterstukken van oorspronkelijke architectuur worden geleverd. De 
geest uit zich, in deze dagen, oneindig liever in kunstgewrochten, die deels 
van minderen omvang, deels meer spirituëel of meer aetherisch, zijn: dat wil 
zeggen in Literatuur en Muziek.’ Inleidende opmerking van Thijm in zijn 
polemiek rond de kerk De Boom, ontworpen door Tetar van Elven: 
‘Bouwkunst. De gevel van de Kerk de Boom, beoordeeld in den Kunstspiegel’. 
19 J.A. Alberdingk Thijm, ‘L’Art et l’Archéologie en Hollande’, Annales 
Archéologiques 1854, I, p. 40-57; II, p. 105-113. Idem, ‘Kunst und 
Archäologie in Holland’, Organ 1854, p. 97-98, 105-106, 113-115, 121-123, 
139-141 (N.B.: deel II verscheen niet in het Organ) 
20 In een noot bij het artikel van Alberdingk Thijm vermeldt Didron tevreden 
hoe voor Engeland ‘le chanoine’ Rock en Beresford-Hope, voor Duitsland 
Schnaase, Reichensperger en De Raisin, voor België Schayes en Le Maistre 
d’Anstaing, voor Oostenrijk Eduard Mely en voor Rusland Militine hem 
waren voorgegaan. Het ‘beste deel’ van Europa had daarmee gereageerd op 
zijn appèl. Het wachten was op Scandinavië en de landen rond de 
Middellandse Zee. ‘Note du redacteur’ bij: ‘L’Art et l’Archéologie’, Annales 
Archéologiques 1854, p. 40. 
21 Reichensperger aan Thijm, eerste brief, 25 januari 1854. De 
correspondentie Thijm aan Reichensperger is nog niet aangetroffen. 
Reichensperger noemt in zijn tweede brief d.d. 6 mei 1854 het tijdschrift van 
Wap. Zie ook Pastor, Reichensperger, dl 2, p. 339, waar Wap al in 1851 als 
vriend van Reichensperger wordt genoemd. Wap gaf in Nederlandse 
Kunstspiegel 1848/49, p. 37-45 een samenvatting van Reichenspergers Die 
christlich-germanische Baukunst und ihr Verhältnis zur Gegenwart, Trier 
1845 (zie boven). Over de relatie Thijm-Reichensperger zie ook Ouwerkerk, 
‘Vondelfreundschaft’. 
22 Spelend voor de tribune van de internationale beweging ontlokte Thijm 
met zijn sterk ideologisch gekleurde uithaal ook in Nederland reacties. C. 
Leemans, directeur van het Museum van Oudheden te Leiden, reageerde 
met: ‘De kunst in Nederland’, De Gids 1854, II, p. 145-180, gaf een 
uitgebreide samenvatting van het artikel, viel Thijm bij wat betreft de 
droevige stand van de kunstbevordering, de monumentenzorg en het gebrek 
aan kunstzin in Nederland, maar viel hem aan op zijn interpretatie van het 
begrip archeologie, dat zich voor hem beperkte tot de klassieke Oudheid, 
maar door Thijm even eenzijdig werd vereenzelvigd met de studie van de 
Middeleeuwen – en vooral op zijn zwaar aangezette tirades over de negatieve 
invloed van het protestantisme op de kunst in Nederland, met voorbijgaan 
aan wat – hoe bescheiden ook – vanuit de kunsthistorische en 
architectonische vakgemeenschap – ook door protestanten – aan en voor 
behoud, studie en waardering van de gotiek en de kunst in Nederland in het 
algemeen was en werd gedaan. Thijm antwoordde in zijn eigen blad met 
‘Kunst en Archeologie in Nederland’, Dietsche Warande 1855, p. 97-133, waar 
Leemans weer respons op gaf. Het debat trok aandacht en werd door de 
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Nijmeegse uitgever Haspels uitgegeven: De Kunst in Nederland, Nijmegen 
1855. Een tweede reactie kwam van architect Isaac Warnsinck, die zich als 
voormalig lid van de vierde klasse van het Koninklijk Instituut aangesproken 
voelde op het monumentenbeleid. Zie Thijm, ‘Antwoord op ’s Heeren 
Warnsinck’s “Terechtwijzing”’, Dietsche Warande 1855, p. 513-532. Zie over 
dit debat A. van der Woud, De Bataafsche Hut. Denken over het oudste 
Nederland, 1750-1850, Amsterdam 1998, p. 153.  
23 Organ 1854, p. 98. 
24 Alberdingk Thijm in ‘Voorreden’ bij Het voorgeborchte en andere 
gedichten, Amsterdam 1853 (tekst gedateerd ‘herfst 1851’). 
25 Zijn opmerking over de verhouding van de protestanten tot de beeldende 
kunst was een reactie op: N.C. Kist, De kerkelijke architectuur en de 
doodendansen als proeve van het humoristisch karakter der christelijke kunst 
in het tijdvak, hetwelk de hervorming heeft voorbereid, Leiden 1844. Pugin 
legde in de eerste editie van de Contrasts (1836) de oorzaak van het verval 
van de christelijke kunst, in casu ‘pointed architecture’ nog bij de 
protestanten. In de tweede editie herriep hij deze analyse. Het protestantisme 
was niet een ‘primary cause’, maar – evenals het verval van de kunst – een 
gevolg: beide waren het ‘effect’ van een ‘more powerful agency’, namelijk het 
verval van het geloof na de vijftiende eeuw. Pugin, Contrasts, ‘Introduction to 
the second edition’, 1841. 
26 Pas rond 1848/49 werd de roep om een beginsel in de kunst nadrukkelijk 
de roep om een christelijke kunst. Zie T. Streng, ‘Gekweld door Kopieerlust. 
De kunstopvatting van J.A. Alberdingk Thijm en J.W. Cramer 1842–1850’, 
Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek 1990, p. 145-159, p. 151. N.B: deze 
‘kopieerlust’ dient niet verward te worden met het ‘copyism’ van de 
Ecclesiologists: de ‘kopieerlust’ verwijst naar een verwerpelijk naturalisme, 
naar het ‘merely natural or imitative’ (Redgrave). 
27 Zie hierover A.J.C. van Leeuwen, Niet bij brood alleen. De katholieke 
architectuurtheorie van Alberdingk Thijm (doctoraalscriptie KUN), Nijmegen 
1982. Van Leeuwen (p. 1) veronderstelt dat er vanaf begin jaren veertig 
sprake is van een architectuurtheorie bij Thijm, althans dat in zijn geschriften 
over dit thema van meet af aan een gedachtegang van een redelijke 
samenhang wordt uitgedragen. Dat deze echter aan de nodige ontwikkeling 
onderhevig is (met name door het contact met Cuypers) zal blijken. 
28 Thijm in de inleiding van zijn Volksalmanak voor Nederlandsche 
Katholieken, in het jaar des Heeren 1853, bijeengebracht door Jos. 
Alberdingk Thijm, en H.J.C. van Nouhuys, Amsterdam 1853, p. VII. 
29 Al sinds begin negentiende eeuw werden verscheidene pogingen gedaan 
een dergelijke geschiedenis te doen schrijven: zie bijvoorbeeld de prijsvragen 
uitgeschreven door het Koninklijk Instituut; de Maatschappij tot 
Aanmoediging der Bouwkunst en de Maatschappij tot Bervordering der 
Bouwkunst. In 1849 verscheen een eerste aanzet: F.N. Eyck tot Zuylichem, ‘ 
‘Kort overzigt van den bouwtrant der middeleeuwsche kerken in Nederland’, 
Berichten van het Historisch Genootschap te Utrecht 1849, eerste stuk, p. 67-
114. Vgl. Van der Woud, Bataafsche Hut, p. 150. 
30 J.A. Alberdingk Thijm, ‘Hollandsche Bouwkunst. Noord Hollandsche 
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Huizen’, De Gids 1851, I, p. 693-707, p. 707 (heruitgegeven in Dietsche 
Warande 1884, p. 572-588). 
31 Hij parafraseert hier Victor Hugo: ‘l’histoire d’un peuple s’inscrit etc.’ Voor 
het katholieke publiek voegde hij daar aan toe: ‘Wij moeten terug in òns 
verleden (...) in den geest te rug in de middeleeuwen, om daar nog wat beter 
te leeren beminnen en geloven; om er de beginselen voor meerdere en 
zuivere kunst en wetenschap uit terug te halen. En van daar onzen strijd 
tegen de dwaling, die al wat katholiek is laag of leugenachtig noemt, om ons 
af te schrikken van de vernieuwing onzer krachten aan den boezem onzer 
eigene moeder’, Volksalmanak 1853, ‘Aan den lezer’, p. VII. Zie ook idem 
1855, p. V, over het belang van geschiedsbeoefening voor katholieken. 
32 Tussen 1843 en 1858 werkte Thijm met grote tussenpozen aan een niet 
voltooide reeks artikelen ‘Over de Kompozitie in de Kunst’, gepubliceerd in: 
Kunstkroniek, uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone 
kunsten. In de jaargang 1848, p. 1-2, 9-10, 26-28 verscheen: ‘Over de 
kompozitie in de bouwkunst’, in 1849 (p. 7-12), voortgezet met ‘Over de 
Kompozitie in de Hollandsche Bouwkunst’, waarin hij de strijd aanbindt met 
de vervanging van topgevels in platte lijsten, die het straatbeeld deed 
veranderen in een ‘stalenboek der holschaven van de timmerlieden’. Bij het 
artikel werden cartooneske tekeningen van Thijm en romantische oud-
Hollandse stadsgezichten van I. Weissenbruch en B. van Hove afgedrukt. Dit 
tweede deel is waarschijnlijk tegelijk een nader uitgewerkte reactie van Thijm 
op D.D. Büchlers spraakmakende essay over de ‘weinige vorderingen’ in de 
Nederlandse bouwkunst. Büchler hield een schijnbaar deterministisch betoog 
m.b.t. de nationale kunst, maar door de ‘omstandigheden’ in Griekenland en 
Italie te idealiseren (een band tussen kunst en godsdienst, goede materialen 
[marmer], een kunstzinnig volk, een bestendig openbaar leven, 
kunstpatronage van hoger hand) en vervolgens de afwijkingen van die 
omstandigheden in Nederland als belemmeringen voor de bloei, als oorzaak 
van de weinige vorderingen in de bouwkunst te presenteren, bleef het 
classicisme naar Schinkel en Von Klenze de enige ‘ware’ architectuur, ook 
voor Nederland. In een eerste reactie had Thijm al, met een verwijzing naar 
het ‘Platoniesch’ trio goed, schoon, waar, gepleit voor een herwaardering van 
het ‘charakteristieke’ van de Nederlandse bouwkunst uit de zestiende en 
zeventiende eeuw: zie: V.d.S. (= Thijm), ‘Beantwoording der Vraag etc.’, 
Spektator 1846/47, p. 1-4. Vgl. Thijm, ‘Hollandsche Bouwkunst’, De Gids. 
Over de drukgeschiedenis van ‘Over de Kompozitie in de Kunst’ zie: Werken 
van J.A. Alberdingk Thijm, verzameld en gerangschikt met inleiding en 
overzichten door J.F.M Sterck, IV, ‘Kunst en Oudheidkunde’, I, p. 201-202 
(ter inleiding) en p. 332 (nawoord). 
33 Zie ook: Alberdingk Thijm, ‘De Gothische Architectuur en de Franse 
Akademie, c.s.’, Spektator 1848, p. 1-12. Hierin verdedigt hij het 
‘bouwbeginsel dat (...) Keulen, Milaan, Straatsburg (...) heeft voortgebracht’ 
als nog altijd geldig voor de kerkbouw: ‘wij ontkennen dat de einden, waartoe 
de gothische kerken gebouwd werden, ander doel einden zijn, dan die nog 
heden door het bouwen van kerken moeten worden bereikt’ (p. 4). Dit vooral 
vanwege de associatieve waarde (‘wegends den indruk’) van de gotiek. Niet 
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verrassend toonde hij zich in zijn conclusie vervolgens stijlpluralist: ‘Voor dit 
onderwerp voege deze [taal], voor ginds onderwerp voege gene! Ook de 
rondboog kan geestelijke denkbeelden vertegenwoordigen (...)’. Hoewel 
aangenomen mag worden dat Thijm het antwoord van Viollet-le-Duc op 
Raoul Rochette kende, neemt hij diens betoog, waarin de roep om een eigen 
(gotisch rationeel) beginsel als antwoord op classicisme en eclecticisme 
centraal staat, slechts impliciet over. De nadruk ligt bij Thijm op de 
gepastheid van de middeleeuwse architectuur voor de (katholieke) kerkbouw.  
34 Alberdingk Thijm, ‘Over de Kompozitie in de Kunst’, Kunstkroniek 1849, p. 
7-12, p. 11-12. 
35 J.A. Alberdingk Thijm, ‘Willen wij alleen de gotiek?’, Dietsche Warande 
1858, p. 171-180. 
36 Ook de High Victorians vallen eind jaren vijftig terug op een meer 
archaïsche, Frans geïnspireerde, gotiek, gezuiverd van eclectische (Italiaanse) 
invloeden. Zie Muthesius, High Victorian Movement, p. 114; deze citeert 
Eastlake, Gothic Revival. 
37 Hugo, Notre-Dame de Paris, boek V, II. Thijm verwees regelmatig naar 
Hugo als een van zijn inspiratiebronnen. Zie bijvoorbeeld: De In-stand-
houding onzer Monumenten. Een brief aan de vierde klasse van het 
Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en 
Schoone Kunsten door Alberdingk Thijm, Utrecht 1848, p. 5, waar hij diens 
stelling: ‘l’architecture c’est l’histoire d’un peuple qui s’écrit dans ses 
monuments – Conserver les monuments, c’est sauver la grandeur du passé 
(...)’ citeert als ‘volledige uitdrukking’ van zijn eigen opvatting. Zie ook zijn ‘in 
memoriam’ bij de dood van Hugo: ‘Victor Hugo’, Dietsche Warande nieuwe 
reeks, V, 1886, p. 194-205. In ‘Ceci tuera cela’ schetst Hugo hoe de 
boekdrukkunst de kathedraal heeft verdrongen als geschiedboek, 
encyclopedie en summa van het kunnen van het Franse volk en daarmee de 
architectuur als maatschappelijk geëngageerde taal haar zeggingskracht heeft 
ontnomen.  
38 Dit lijkt typerend voor de (late) romantiek: meerdere romantici, op zoek 
naar een nieuwe mythologie als grondslag voor een nieuwe kunst, keerden 
uiteindelijk terug naar het ‘oude’ christendom en eindigden met het 
herontdekken van de bijbelse verhalen en de wijze waarop deze voor de 
Reformatie werd verbeeld in de kunst. Zie bijvoorbeeld de door Thijm 
aangehaalde Friedrich Schlegel, die na een zoektocht naar nieuwe 
‘hieroglyphen’ katholiek werd. Ook Pugin was een katholieke bekeerling. 
39 Zie ook Alberdingk Thijm, ‘Van “Plaesteraers”, eene studie over het 
beginsel “schijn-en-waarheid” in de kunst’, Dietsche Warande 1860, p. 1-29. 
40 Hierover o.a. L.J.Rogier, N. de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek 
Nederland 1853–1953, Den Haag 1953.  
41 Vgl. de opmerking van Thijm in ‘Nieuwe Bouwwerken’ III, Dietsche 
Warande 1857, p. 65: ‘Hoe meer de bisschoppelijke orde tot verwezenlijking 
komt, en hoe grooter kerken er gebouwd worden, hoe meer men gerechtigd is 
de aloude kerkbouw eischen te laten gelden.’ 
42 In zijn katholieke esthetica was Thijm sterk beïnvloed door De 
Montalembert, militant propagandist van een artistiek, politiek en religieus 
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‘renouveau catholique’ in Frankrijk. In het redactioneel bij ‘L’Art et 
l’Archéologie’ leidt Didron hem in als ‘un philosophe catholique de la famille 
de M. le Comte de Montalembert’. Over Montalembert vgl. Benichou, Temps 
des prophètes, p. 193-195. Thijm had verscheidene werken van Montalembert 
in zijn bibliotheek, deels nu in de UB Amsterdam. Zie: Collections Thijm, I, 
nr. 909. 
43 ‘Zedelijke schoonheden, de schatten van het gemoedsleven, aanschouwelijk 
te maken, ziedaar de hoogste roeping der Christelijke Kunst. Niet dat de 
Kunst zedelessen behoort uit te delen. Volstrekt niet. De Kunst als Kunst, 
heeft met eigenlijk onderwijs der zedekunde niets gemeens. Maar de Kunst 
maakt met hare middelen zedelijke waarheden aanschouwelijk, gelijk de 
zedeleer door dézer’. ‘Over de kompozitie in de beeldhouwkunst’, 1854, 
geciteerd naar: Thijm, Werken, p. 305; vgl. de analyse van Bennink, Kunst en 
karakter, p. 29: ‘Hier verklaart Thijm zich dus tegen de Kunst-om-de-
Stichting, maar tegelijk poneert hij dat de Kunst, àls zij echte Kunst is, 
stichten zàl.’ 
44 J.A. Alberdingk Thijm, De Heilige Linie. Proeve over de oostwaardsche 
richting van kerk en autaar als hoofdbeginsel der kerkelijke bouwkunst, 
Amsterdam 1858, ‘Voorwoord’, p. X. Het schilderij van Friedrich Overbeck in 
het Städel Museum te Frankfurt met dit thema had binnen de beweging grote 
indruk gemaakt, zo ook bij Thijm. Zie bijv. ‘Le triomphe de la religion dans 
les arts’, Annales Archéologiques 1851, p. 229-237. Vgl. Alberdingk Thijm, 
Het muzeüm Staedel te Franckfort, z.p. z.d.; dit artikel werd weer besproken 
in de Annales 1852 p. 269: ‘M. Alberdingk, le Reichensperger de la Hollande, 
archéologe et artiste toute à la foi, donne une description détaillé du tableau 
d’Overbeck et fait des observations très justes et très ingenieuses sur l’art 
chrétien.’ Zie ook: Alberdingk Thijm, ‘Frederick Overbeck, de hersteller der 
Christen Schilderkunst in onze dagen’, Volksalmanak voor Nederlandsche 
Katholieken 1853, p. 195-204.  
45 In die zin blijft Thijm romanticus: hegelianen als F.Th. Vischer, die hij 
overigens wel in zijn bibliotheek had, keren zich steeds meer af van de op het 
verleden gerichte romantiek en verwijzen naar heden en toekomst. 
Vriendelijke mededeling Ruurd Bakker. 
46 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 4 juli 1855. 
47 Idem, 14 oktober 1855. 
48 Idem, 17 juli 1858. 
49 Idem, 4 juni 1858 en 9 oktober 1859. 
50 Idem, 4 juni 1858 en 24 juni 1858.  
51 Zie hierover Rosenberg, Kerkelijke bouwkunst en Looijenga, Utrechtse 
School. 
52 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 26 september 1855. 
53 Idem, 4 juli 1855. 
54 Idem, St. Elisabeth, 1855. 
55 Idem, 15 juli 1856. 
56 Idem, 17 september 1856. Cuypers stuurt tekeningen van kerken te Veghel 
en Vorden, een klooster te Huissen, een liefdesgesticht te Deurne en een 
school met gemeentehuis te Stevensweert en vraagt of Thijm ook een 
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tekening wil van het huis van ‘de heer G.’ ‘in den bouwtrant der XIVe eeuw’. 
Bedoeld is waarschijnlijk het landhuis Aerwinkel te Posterholt voor de familie 
Geradts. Met uitzondering van het liefdesgesticht zouden al deze plannen 
uitgevoerd worden. Overigens werd geen van de plannen door Thijm 
gepubliceerd. 
57 Idem, 7 december 1856. 
58 Idem, 29 januari 1857. 
59 Idem, 13 augustus 1857. 
60 Idem, 18 december 1857. Thijm dacht dat het hier nog te vroeg voor was. 
61 Idem, 9 september 1858. 
62 Idem, 13 maart 1858, naar aanleiding van ‘Nieuwe Bouwwerken III’: 
‘Bijgaande retourneer ik uw mooie artikel over Nieuwe Bouwwerken en 
bouwherstellingen in Ned. [afl. III., A.O.] Ik heb hetzelve [sic] met groot 
genoegen gelezen voor de schoone beginselen die het in zoo korte en 
duidelijke woorden bevat. Wat de beginselen dan ook betreft twijfel ik 
geenszins of deze is een waarborg voor onze aanhoudende zamenwerking 
voor de goede zaak.’ 
63 Idem, 29 juli 1858. 
64 Idem, 25 januari 1858. 
65 Idem, 10 maart 1860. 
66 Idem, 17 juli 1858, namelijk in de kerk te Demen. 
67 Idem, 22 mei 1859.  
68 Alberdingk Thijm, ‘Eene bouwlootse der Negentiende Eeuw’. 
69 Dit tot verbazing en stil verwijt van Cuypers. Zie Cuypers aan Thijm, 9 
september 1858: ‘Didron kon niet begrijpen dat Gij nog niet eens hier waart 
geweest.’ Over Thijms hekel aan reizen zie de reisbrieven aan zijn vrouw 
Mina in: Van Deyssel, Wereld van mijn vader, p. 114-127. Pas in 1865 kwam 
hij voor het eerst in Londen en Parijs. Volgens Van Deyssel kwam daar bij dat 
hij een uitgesproken hekel had aan natuur. 
70 Zie de juryrapporten van de prijsvragen, jaarlijks opgenomen in de 
Bouwkundige Bijdragen; vgl. T. Boersma, ‘“Het Oefenperk der Kunst”. 
Ontwerp en architectuurbeschouwing in de prijsvragen van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst (1842-1880)’, in: E. de Jong, C.P. Krabbe, T. 
Boersma (red.), Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Schetsen uit 
de geschiedenis van het genootschap (themanummer De Sluitsteen 1993, nr. 
3/4), p. 25-29; idem, Antiek en Modern, hoofdstuk III.3 en Krabbe, Ambacht, 
kunst, wetenschap, hoofdstuk VI: typerend is dat in beider behandeling van 
de theoretische discussies in de jaren veertig en vijftig en de rol daarin van de 
Maatschappij en de Bouwkundige Bijdragen het begrip architectuurkritiek 
niet voorkomt. Zie ook Van der Woud, Waarheid en karakter, hoofdstuk ‘De 
jaren vijftig’. 
71 Uiteindelijk was de kritiek, volgens Thijm, overigens overbodig, want deze 
moest besloten liggen in het handelen van de architect zelf. In ‘De 
Warandemeester bij gelegenheid der vierde “openinghe”’ (i.e. bij de opening 
van de 4e jaargang), Dietsche Warande 1858, p. 1-13, eiste hij van architecten 
dat zij zélf hun eigen plannen toetsten aan een beginsel en klaagde over het 
gebrekkig vermogen en algemeen gemis hieraan bij architecten.’ Hierbij zal 
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hij zich vooral tot de eigen ‘partij der christen kunst’ hebben gericht.  
72 Zie: Redactie, ‘Onder wat vlag wij varen’, Spektator 1848, nieuwe serie, II, 
p. 405-410. 
73 De Spektator, 1850 (1849), p. 495-499. 
74 Over de Dietsche Warande zie ook Van Deyssel, Wereld van mijn vader, 
bijlage II, p. 301-306.  
75 Thijm zocht doelbewust contact met het katholieke volksdeel. Zijn 
Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken, in 1852 opgericht met H.J.C. 
Nouhuys, was gericht op de historische en esthetische heropvoeding van zijn 
geloofsgenoten: ‘Wij moeten terug in òns verleden; niet náar ons verleden – 
(...) om er de beginselen voor meerdere en zuivere kunst en wetenschap uit 
terug te halen’; ‘Aan de lezer’, Volksalmanak 1853, p. V. De Almanak 
verscheen tot aan Thijms dood in 1890. Dat Thijm het elan van een 
volksbeweging zocht als voedingsbodem voor de kunst blijkt ook uit zijn 
herhaalde klacht over het ontbreken van een historieschilderkunst in 
Nederland, naar zijn idee een gevolg van het gebrek aan historische 
gebeurtenissen van betekenis in ons land, geuit in de Dietsche Warande 
onder zijn pseudoniem Pauwels Forestier.  
76 Niet toevallig abonneerde Thijm zich juist in de jaren 1854–1855 op de 
genoemde bladen. Zie Collections Thijm I, p. 67. 
77 Organ 1855, p. 284, waarin de Dietsche Warande 1855 nr. 6 wordt 
besproken. Reichensperger zou Thijm ‘carte blanche’ hebben gegeven hem te 
plagiëren en hem desnoods alles in de mond te leggen wat hij zelf misschien 
zo licht niet beweren kon: Van Deyssel, Wereld van mijn vader, p. 335, noot 
15. 
78 Bij de tweede jaargang was het aantal medewerkers al van 43 teruggelopen 
tot 34; vanaf de derde jaargang werden de medewerkers niet meer vermeld. 
Begin jaren zestig klaagde Thijm bij zijn vriend Nuyens over gebrek aan 
medewerking. 
79 De Warandemeester (i.e. Thijm), ‘Inleiding’, Dietsche Warande 1855, p. 1-
9, p. 4. 
80 Vgl. de opmerkingen over Roriczer en Honnecourt hiervoor in hoofdstuk 
II.3. Zie Viollet-le-Duc, Dictionnaire XIII, ‘restauration’, waarin onder dit 
begrip nadrukkelijk ook een ideaaltypische reconstructie van historische 
gebouwen wordt verstaan. Over de ‘romantic pensionnaires’ zie Van Zanten, 
Designing Paris. Niet iedereen steunde deze praktijk – ook niet binnen de 
beweging: zie bijvoorbeeld over restauratieopvattingen in de negentiende 
eeuw W. Denslagen, Omstreden herstel. Kritiek op het restaureren van 
monumenten. Een thema uit de architectuurgeschiedenis van Engeland, 
Frankrijk, Duitsland en Nederland (1779–1953), Den Haag 1987,.  
81 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 13 april 1858. 
82 Alberdingk Thijm, ‘De gevel van de Kerk de Boom’.  
83 M., ‘Protestantsche Architectuur. De Nieuwe Zuiderkerk te Rotterdam door 
A.W. van Dam’, Spektator 1850, p. 73-84. A.Th., ‘Nieuwe Katholieke kerken. 
Kapel der Zusters van het Heilig Sakrament, onlangs voltooid te Atrecht 
(Arras)’, Spektator 1850, p. 169-174. Het laatse deel van de Spektator is 
gedateerd 1850, maar verscheen in 1849. Van Dam was een leerling van 
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Labrouste. Zijn Zuiderkerk werd gebouwd tussen 1845–1848.  
84 Spektator 1849, p. 73-84, p. 80. 
85 Zie Rosenberg, Kerkelijke bouwkunst, p. 116 en afb. 60. De kerk werd later 
gewijd aan de HH. Petrus en Paulus. 
86 ‘Mengelingen. Lieve-Vrouwenkerk te Amsterdam’, Dietsche Warande 1855. 
p. 297-298. Volgens Jan Kalf zou Molkenboer in loop van jaren vijftig door of 
onder invloed van de theoloog Borret ‘archeologisch’ zijn bijgeschoold. 
Wellicht had dit invloed op het oordeel van Thijm. Zie de behandeling van 
zijn kerk in Vogelenzang in: J. Kalf, De Katholieke kerken in Nederland, dat 
is de tegenwoordige staat dier kerken met hunne meubeling en versiering 
beschreven en afgebeeld. Uitgegeven o.l.v. dr. P.J.H. Cuypers. Tekst door Jan 
Kalf, Amsterdam 1906.  
87 Alberdingk Thijm, ‘Nieuwe Bouwwerken en Bouwherstellingen, I’, Dietsche 
Warande 1856, p. 289-296. Wat Heideloff betreft neemt Thijm hier 
waarschijnlijk het eerder geciteerde oordeel over van Reichensperger, die 
diens werk zag als een verwerpelijke voortzetting van de achttiende-eeuwse 
‘gothic mood’. Zie Lewis, Politics of the German Gothic Revival, p. 111-112.  
88 Dietsche Warande 1857, p. 125-131. De rubriek heet nu voluit: ‘Nieuwe 
bouwwerken, herstellingen, en voltooyingen in Nederland’. Besproken 
worden niet nader gespecificeerde ontwerpen voor kerken te Vlissingen, 
Langel en Soetermeer en twee uitgevoerde kerken: de ‘Kerk buiten de Witte-
Vrouwenpoort te Utrecht’ en de ‘Kerk der EEWW. PP. Redemptoristen’ te 
Amsterdam. Architectennamen worden niet genoemd.  
89 Reichensperger, Fingerzeige. Ook Cuypers bezat dit werk en schonk dit aan 
de Katholieke Leergangen te Tilburg. Het werk is niet meer aangetroffen in 
de collectie van haar rechtsopvolger de Fontys Academie van Bouwkunst, 
Tilburg. 
90 r (Reichensperger), ‘Ein Wort in Betreff der modernen Gothik’, Organ, 
1855, p. 173. ‘r’ richt zich in het bijzonder tegen Molkenboers ‘Petri kirche’ in 
Roelofarendsveen. In het voorafgaande nummer was het Organ de Dietsche 
Warande al bijgevallen in de kritiek op de Onze Lieve Vrouwe kerk van 
Molkenboer.  
91 Dietsche Warande 1858, p. 51-88. Het ging om de Onze Lieve Vrouwe 
Visitatie, later St. Liduïnakerk te Schiedam (1858). Zie Rosenberg, Kerkelijke 
Bouwkunst, p. 107, p. 150 en afb. 89. 
92 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 29 januari 1857. 
93 Voor de gesprekken zie bijv. Cuypers aan Alberdingk Thijm, 24 juni 1858: 
‘weldra zullen wij weer eens over dit alles kunnen praten’ (hier: over de 
weigerachtigheid van de clerus van leken ‘iets nieuws’ te leren over liturgie en 
symboliek). Mogelijk liep Thijms eerste kennismaking met theorie en praktijk 
van ontwerpen en bouwen via M.G. Tetar van Elven, toen hij in 1845 de 
verdediging opnam van diens ontwerp voor de kerk ‘De Boom’ te Amsterdam.  
94 Vgl. Van Leeuwen, Niet bij brood alleen die m.b.t. architectuurkritiek 
Thijm al constateerde hoe zijn criteria zich in loop der jaren toespitsen op 
structurele logica (p. 24); dat het ‘vormapparaat’ van Thijm eind veertig ‘nog 
gebrekkig en weinig samenhangend’ was (p. 25); de ‘eenige verdedigbare 
bouwbeginselen’ (Thijm) in 1857 wel genoemd, maar niet verder gepreciseerd 
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werden; zijn kritiek op Schreyer uitging van een ruimere kennis van de 
beginselen van de gotiek dan voorheen (p. 26), echter niet het verband legt 
met de kennismaking en steeds inniger contacten met Cuypers. 
95 Thijm, ‘Nieuw Bouwwerken en Bouwherstellingen in Nederland. III. 
Kerken (II)’, Dietsche Warande 1858, p. 51-88, p. 78. (N.B. het stuk valt nu 
onder de rubriek ‘Kunsttheorie. Beoordelingen over Kunst – (en 
Letter)werken). 
96 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 7 december 1856; 13.8.1857. 
97 ‘Het gothische kerkmodel van den architect Cuypers’, De Tijd 31 december 
1856.  
98 Alberdingk Thijm, ‘Nieuwe Bouwwerken, -voltooyingen en -herstellingen 
in Nederland. IV. Kerken (III)’, Dietsche Warande 1858, p. 353-368.  
99 Alberdingk Thijm, ‘Nieuwe Bouwwerken. IV’, p. 358. 
100 Idem, p. 359. 
101 Gesteund door de juist als ‘fijngevormde aesthetische geest’ (Thijm) met 
zijn bouwbeleid invloedrijke oud-hoogleraar aan het seminarie en 
bouwpastoor J.H. Borret, was Molkenboer een geducht concurrent. In de 
laatste aflevering van ‘Nieuwe Bouwwerken, -voltooyingen en herstellingen in 
het Koninkrijk der Nederlanden. V. Kerken (IV)’, Dietsche Warande 1858, p. 
483-491, trachtte Thijm hen tegen elkaar uit te spelen door Borret te 
complimenteren voor al het goede, Molkenboer verantwoordelijk te houden 
voor al het slechte in zijn parochiekerk in Vogelenzang. 
102 Adviezen van Thijm d.d. 25 januari 1858 en Bosboom (z.d.) in: 
Parochiearchief St. Laurentius, Gemeentearchief Alkmaar. Thijm liet in zijn 
beoordeling, met daarin een uitgebreide les in ecclesiologie, openlijk blijken 
de makers van de plannen te herkennen en zond een afschrift van zijn advies 
aan Cuypers: zie Cuypers aan Alberdingk Thijm, 25 januari 1858. 
103 In een noot verklaart Thijm deze curieuze terminologie: ‘De gotiek is 
geboren in die streken, waar men het centrum der monarchie van Karel de 
Grote kan stellen. Zij zou met nog meer recht Fransch dan Germaansch 
kunnen heeten – indien men meende, dat het Fransche niet onder het 
Germaansche begrepen was. Dit doet ons de naam van romaansch-duitsche 
kunst gebruiken.’ Thijm, ‘Nieuwe Bouwwerken. IV’, p. 358; vgl. idem, p. 360, 
met verwijzing naar Bovenrijn en Seine. 
104 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 13 maart 1858. 
105 De eerder genoemde overgang van Friedrich Schlegel tot het katholicisme, 
na een mislukte zoektocht naar een nieuwe mythologie, mag, evenals de 
bekering tot het katholicisme van Pugin, in dit verband als tekenend worden 
beschouwd. 
106 W. Menzel, Christliche Symbolik, Regensburg 1854, ‘Vorwort’, p. IX. 
Cuypers had dit werk in zijn bibliotheek. 
107 Met name door het Glossary (vgl. hiervóór, Hoofdstuk I.3)  
108 Aantekening in potlood van zoon Jos. Cuypers in: E. Reusens, Eléments 
d’Archéologie chrétienne, Leuven 1871, II, p. 12. Cuypers bracht zijn zoon 
Jos. aan de hand van dit werk de geschiedenis en de beginselen van de gotiek 
bij en liet hem o.a. deze grondregel toevoegen: ‘Beelden en figuurgroepen 
worden alleen toegepast om de bestemming van ’t gansche te verduidelijken.’ 
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109 Didron was niet alleen een erudiet iconoloog, maar door zijn Manuel 
d’iconographie chrétienne, grecque et latine, Parijs 1845, en de vele artikelen 
over dit onderwerp in de Annales Archéologiques ook een van de 
voortrekkers bij de hernieuwde aandacht voor de christelijke iconografie en 
het streven naar herstel van de samenhang tussen de liturgie en de 
aankleding en de vormgeving van het kerkgebouw in de jaren veertig.  
110 Zie Parochiearchief St. Lambertus, Veghel, map 9, B-I: overeenkomsten 
van het kerkbestuur met Cuypers en Stoltzenberg voor altaren en preekstoel, 
waarin het iconografisch programma exact wordt voorgeschreven. Van Miert 
kon niet om de St. Lambertusverering heen, een ‘Brabantse’ heilige waar ook 
de schuurkerk aan was gewijd, maar had de nieuwe kerk eigenlijk aan Maria 
gewijd willen zien en liet dit nadrukkelijk uitkomen in het iconografisch 
programma van de kerk. Vriendelijke mededeling pastoor Hendriks, Veghel. 
111 Zie ook de platenverzameling van Cuypers in het Cuypersarchief. 
112 In de catalogus van Cuypers’ bibliotheek is een twintigtal titels daterend 
uit de jaren vijftig en daarvóór te vinden van relevante bronnen voor zijn 
studie van de liturgie en de aankleding van het kerkgebouw; hij bezat zowel 
encyclopedische werken als plaatwerken met voorbeelden en oriënteerde zich 
daarbij op Engeland, Duitsland en Frankrijk. In latere jaren hield hij, zo 
blijkt, zijn bibliotheek redelijk bij de tijd door de aanschaf van nieuwe 
relevante publicaties.  
113 In de loop van de jaren zestig kreeg hij hierin bijval van zijn vriend pastoor 
J.W. Brouwers. Zie bijvoorbeeld diens: ‘Voordracht over de kerk des H. 
Servatius te Maastricht gehouden in de Vereeniging Regt voor Allen te 
Amsterdam door Pastoor J.W. Brouwers’, Dietsche Warande 1864, p. 521-
545; 1866, p. 1-26. Zie ook: Alberdingk Thijm: Hommage à sa sainteté Pie IX. 
Peintures Murales composees par Pierre Joseph Hubert Cuypers, architecte, 
z.p. [1860] (brochure, waarschijnlijk niet verschenen; drukproef in: archief 
Alberdingk Thijm, KDC Nijmegen, inv.nr. 2162), een beschrijving van de 
monumentale beschildering van de Pius IX kapel te Grave door Cuypers, te 
dateren 1859/60. Vgl. Cuypers aan Alberdingk Thijm, 10 maart 1860; 25 
maart 1860; 4 april 1860 en Cuypers aan Nenny, 21 januari 1859. 
114 Zie de aankondiging in De Katholiek 1855, XVIII, p. 310. 
115 In Nederland verschenen als: Oude en Nieuwe Testament. Platen naar 
Julius Schnorr von Carolsfeld met verklarende bijschriften van J.C.M. Muré, 
pastoor te Berkenrode, met kerkelijke goedkeuring, Rotterdam 1875. 
116 Vgl. het geschilderde fries langs de borstwering van de zangtribune van de 
St. Lambertuskerk te Veghel: een ‘optocht’ op goudgrond, in compositie en 
uitwerking geheel geïnspireerd op de friezen van Flandrin. Cuypers 
bewonderde het werk van Flandrin: in 1863 ‘weende’ hij bij de aanblik van 
een Maria met kind van zijn hand in St.-Germain-des-Prés, denkend aan zijn 
vrouw: zie brief Cuypers aan Nenny, Turijn, 15 maart 1863. In 1865 ging ook 
Thijm bij zijn bezoek aan Parijs direct diens werken bekijken: ‘Wat de kunst 
betreft – heb ik veel genoten: Vooreerst door de kennismaking met de 
heerlijke friezen van Hyppolyte Flandrin in St Germain des Prés en St. 
Vincent de Paul.’ (Thijm bezocht verder o.a. de restauratie van de kerk in St. 
Denis, waar hij dankzij speciale toestemming van Viollet-le-Duc twee uren 
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De onbruikbaarheid van de kathedraal als ideaalmodel 

 

Al bij een van zijn eerste stadsparochiekerken, de St. Laurentius in Alkmaar 

(1857–1858), werd Cuypers geconfronteerd met het gegeven dat een 

neogotisch kerkgebouw in de negentiende-eeuwse stad door de referenties 

aan de Middeleeuwen niet als vanzelf ook de plaats en de betekenis kreeg die 

het toen had.1 

De St. Laurentiuskerk stond terug van de straat, omsloten door een 

bouwblok, en bleef vrijwel onzichtbaar, zeker toen er geen geld bleek voor de 

bouw van de geplande toren. Slechts op papier kreeg het gebouw een plaats 

in het stadsbeeld: Thijm suggereerde met zijn beschrijving in de Dietsche 

Warande dat het aan twee kanten vrij stond en ter illustratie van zijn verhaal 

werd bij de Franse lithograaf Leon Gaucherel, een leerling en medewerker 

van Viollet-le-Duc, een perspectieftekening besteld waarin de kerk mét toren 

werd voorgesteld op een straathoek en met een ruim voorplein aan de 

gracht.2 Om het beeld compleet te maken werd naast de kerk een pastorie 

geplaatst naar neogotisch ontwerp – een pand dat Cuypers, voor zover na te 

gaan, nooit heeft getekend. 

De kerk stond in de negentiende eeuw niet meer als vanzelfsprekend midden 

in de parochie en men was ook weinig geneigd er ruimte voor te maken. Deze 

moest zich, op dezelfde manier als ‘nieuwkomers’ als de opera, het station, de 
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bank, het verzekeringskantoor of de grote hotels, via de vrije markt een plaats 

zien te verwerven in de bestaande structuur of in de nieuwe wijken van de 

stad. Toevallige omstandigheden (huizenbezit van de parochie, de locatie van 

een schuur- of schuilkerk, prijs en beschikbaarheid van grond) bepaalden 

veeleer de plaats van het kerkgebouw, dan de (gewenste) plaats van de kerk 

in de gemeenschap. Om de leer en de liturgie van de negentiende-eeuwse 

kerk vorm te geven en het religieus ‘renouveau’ te doen spreken in de stad 

kon, zo werd ook Cuypers langzaam duidelijk, dan ook niet worden volstaan 

met het werken naar, laat staan het kopiëren van middeleeuwse modellen. 

Om betekenis te hebben, om ‘effect’ te sorteren – de term is van Pugin3 – in 

stad en stadsbeeld, moest het gebouw in de compositie reageren op de 

stedenbouwkundige situatie. 

Aanvankelijk lijkt men gedacht te hebben dat de middeleeuwse kathedraal 

hierbij nog als model kon fungeren. Het vrijleggen van een aantal 

gerestaureerde kathedralen lijkt er op te wijzen dat men meende hierin een 

middel te hebben gevonden om deze als type succesvol te kunnen handhaven 

in de moderne stad. In Keulen (Dom) en Parijs (Notre-Dame) zag Cuypers 

min of meer voor zijn ogen hoe rond de herstelde en/of voltooide kathedralen 

ruimte werd geschapen en er een voorplein werd gemaakt om het 

dubbeltorenfront de benodigde ruimte te geven. In vervolg op zijn restauratie 

van de Munsterkerk in Roermond, waarbij de van oorsprong romaanse 

kloosterkerk met een dubbeltorenfront kathedrale allure kreeg, streefde hij 

naar eenzelfde vrijstaande situering van de kerk aan een plein.4 Maar binnen 

de neogotische beweging kwam men al snel tot de conclusie dat de 

kathedraal, dat wil zeggen het klassiek middeleeuwse basilicale schema met 

dubbeltorenfront en voorplein, als een doodlopend spoor moest worden 

beschouwd bij het zoeken naar oplossingen voor de stadsparochiekerk, te 

beschouwen als de belangrijkste opgave van de kerkbouw in de negentiende 

eeuw.5  

Pugin stelde al in 1840 in The Present State of Ecclesiastical Architecture dat 

het tijdperk der kathedralen voorbij was: ‘However glorious, magnificent and 

edifying as were the great cathedral and abbatical churches, (...) we cannot 
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turn to them in our present condition as objects of imitation. To rival them is 

wholly out of the question; to produce a meagre and reduced copy would be 

little better than caricaturing past glories.’ Nog voor hij zijn eerste kerkelijke 

bouwopdracht binnen had, werd Cuypers geconfronteerd met deze stelling: 

de passage werd door King verwerkt in de Vrais Principes.6 Pugin 

propageerde de middeleeuwse parochiekerken, gebouwd volgens de lokale 

traditie, als de bewaarders van het beginsel waarnaar het eigentijdse 

katholieke kerkgebouw moest worden ontwikkeld. Deze ontleenden hun 

‘picturesque effect’, hun ‘natural beauty’ aan het feit dat ‘the ancient 

designers (...) regulated their plans and designs by localities and 

circumstances’; ‘they made them essentially convenient and suitable to the 

required purpose, and decorated them afterwards’.7 Hij ondersteunde zijn 

campagne met de publicatie van een reeks eigen ontwerpen, gezamenlijk 

gepresenteerd op het frontispies van zijn Apology for the Revival of Christian 

Architecture in England (1843), dat daarmee de lading kreeg van een 

manifest voor de nieuwe opvatting. Het frontispies is te lezen als een 

morfologie van het kerkgebouw en tegelijk als modellenboek, als een reeks 

compositorische oplossingen voor het sprekend inpassen van de katholieke 

liturgie in verschillende stedenbouwkundige situaties.8 De toren, vooral de 

steeds wisselende plaats van de toren, is daarbij een centraal gegeven.9 Naar 

gelang de context koos hij ook wel voor een compositie gecentreerd rond een 

vieringtoren; in een enkel geval paste hij een dubbeltorenfront toe. De 

katholieke St. Giles te Cheadle, zijn tot dan meest persoonlijke verwerking 

van de historische voorbeelden, werd tegelijk het prototype voor de moderne 

Engelse parochiekerk – een type dat in de praktijk overigens evenzeer door 

de anglicanen werd gebruikt als door de katholieken.10 In 1847 verschaften 

de gebroeders Brandon met het overzichtswerk Parish Churches en hun 

Analysis of Gothic Architecture in tweemaal twee rijkgeïllustreerde delen 

zowel bruikbaar historisch bronnenmateriaal voor de verdere ontwikkeling 

van de parochiekerk als de analyses nodig voor de consistente toepassing 

hierbij van de ‘ware beginselen’.11 De Ecclesiologist bleef tot in de jaren zestig 

systematisch voorbeelden van eigentijdse toepassing van de beginselen 
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publiceren in de rubriek ‘New Churches’.  

In Frankrijk bleef de kathedraal in de geschriften van de beweging sterk op 

de voorgrond. Didron bleef dromen van ‘l’ideal que le moyen-age a réalisé’.12 

Dat in de architectuurtheorie van Viollet-le-Duc de kathedraal een centrale 

plaats bleef innemen, ook nadat hij begin jaren vijftig afstand had genomen 

van de beweging, had andere dan ecclesiologische redenen. Deze was een 

belangrijk argument in zijn polemiek met de Académie des Beaux-Arts, als 

het ‘monument type’13 van de middeleeuwse kerkbouw en de representatie bij 

uitstek van de rationele beginselen, en deze kon dus niet zonder meer worden 

afgeschreven als model – waarover later meer.14 Maar als het ging om het 

vinden van modellen en beginselen voor de eigen tijd, werd ook in Frankrijk 

in de loop van de jaren vijftig de analyse van de parochiekerken uit de 

Middeleeuwen gepropageerd.15 De eenvoudige, nog sterk romaans 

aandoende kerk van Monréal (Yonne) werd zowel in de Annales 

Archéologiques als in de Encyclopédie d’Architecture, het blad waar Viollet-

le-Duc begin jaren vijftig naar overstapte, gepubliceerd. Didron voegde er 

zelfs een bestek en een begroting bij, om aan te geven wat de bouw van een 

dergelijke kerk in de eigen tijd zou kosten.16 De ontwerpen en de uitgevoerde 

kerkgebouwen van Viollet-le-Duc en die van zijn leerlingen laten zien dat er 

ook in Frankrijk een duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen kathedraal 

en parochiekerk, tussen historisch ideaal en eigentijdse praktijk. In zijn 

historische beschrijving van de ontwikkeling van de parochiekerk benadrukte 

Viollet-le-Duc dat in deze kerken wel dezelfde beginselen waren toegepast als 

bij de kathedraalbouw, maar niet de elementen hiervan waren gekopieerd.17 

In 1867 publiceerde Anatole de Baudot, leerling van Viollet-le-Duc, Églises de 

bourgs et de villages, een rijkgeïllustreerd werk, waarin middeleeuwse 

voorbeelden – ‘pouvant servir de types (...) pour les constructeurs appèlés à 

élever des édifices modestes’ – werden gepubliceerd naast eigentijdse 

oplossingen, met daarbij een duidelijke waarschuwing tegen het kopiëren.18  

Zelfs uit de Keulse Dombauhütte kwamen in de jaren vijftig ‘realistische’ 

geluiden. Reichensperger liet zijn basisprogramma voor de parochiekerk in 

de Fingerzeige vergezeld gaan van een waarschuwing tegen het maken van 



 

 
  

5

‘Zwergdome’; een aan de kathedraal ontleend monumentaal 

dubbeltorenfront wees hij af, zowel om financiële als om compositorische 

redenen.19 Wat betreft de middeleeuwse parochiekerken stelde hij dat er 

weliswaar een ‘Gleichartigkeit des Typus’ was, maar tegelijkertijd ‘die grösste 

Mannichfaltigkeit’ in de uitwerkingen. Daarom waarschuwde hij, bij het 

geven van een aantal ‘Regeln’ waaraan de hand moest worden gehouden bij 

het ontwerpen van de eigentijdse parochiekerken, tegelijkertijd voor het 

ontstaan van ‘Normalpläne’.20 Dit laatste was waarschijnlijk een reactie op 

Von Klenzes Anweisung zur Architectur des christlichen Cultus (München 

1822–1824), een plaatwerk waarin een reeks algemeen toepasbare 

standaardtypen werd gegeven voor de kerkbouw. Statz publiceerde met het 

oog op de ‘besoin pratique’ eerst en vooral zijn eenvoudigste ontwerpen – 

overigens ‘zuiver’ archeologisch en daarin sterk modelmatig – en stelde in 

zijn voorwoord bij het plaatwerk dat in het kerkontwerp de nadruk moest 

liggen op ‘former un ensemble d’un façon organique et vivante’ boven ‘un 

juxtaposition méchanique de formes et membres empruntés d’ailleurs’.21  

Men bleef dromen van de kathedraal als ideaalmodel, als ‘monument type’, 

maar deze droom werd al in de jaren vijftig en zestig van de negentiende 

eeuw ingehaald door de eisen van de tijd.22 De nieuwe opgave was een groot 

kerkgebouw te ontwerpen, dat, gezien de bedreigde positie van het 

katholicisme, optimaal moest spreken op vaak onmogelijke locaties in 

bovendien veelal armoedige wijken, en dat als aangenomen werk voor een 

relatief laag budget snel moest kunnen worden uitgevoerd. In Engeland sprak 

men toepasselijk van de ‘slum minster’. Ook hierin onderscheidde de kerk 

zich niet van andere ondernemingen. Het kerkgebouw als afspiegeling van 

een historisch ideaalmodel maakte – althans bij de ‘progressieven’ in de 

beweging – plaats voor een gebouw dat zich voegde naar het beschikbare 

budget, het programma, en vooral de stedenbouwkundige situatie en het 

stadsbeeld ‘d’un façon organique et vivante’, om met Statz te spreken. De 

confrontatie met deze opgave leidde bij Cuypers begin jaren zestig tot een 

doorbraak naar een daadwerkelijk ‘rationele’ ontwerpmethode, naar 

disposities en composities die waren ontwikkeld op grond van het 
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programma en de stedenbouwkundige situatie, los van de historische 

modellen.23 
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De dertiende eeuw als ‘rigtsnoer’ 

 

In zijn eerste jaren werkte Cuypers vanuit een algemeen geldig ideaalmodel 

voor de parochiekerk. In tegenstelling tot wat hij bij Pugin en Reichensperger 

had gelezen, nam hij voor zijn vroegste ontwerpen de kerken van de 

dertiende eeuw ‘zoowel voor de vormen en de dispositie, als voor de 

constructie’ tot ‘rigtsnoer’, zoals hij schreef in de memorie van toelichting bij 

het schetsontwerp voor de St Martinuskerk in Wijck.24 De houten maquettes 

van de St. Lambertus te Veghel en de St. Martinus te Wijck – beide door hem 

gepresenteerd als ontwerpen naar dertiende-eeuws voorbeeld – reisden na 

Amsterdam nog tot in de jaren zestig van tentoonstelling naar 

tentoonstelling. Deze maquettes waren in eerste instantie gemaakt om de 

individuele opdrachtgevers te winnen voor zijn plan en dienst te doen bij de 

bouw, maar deze werden nu ook in figuurlijke zin ‘modelkerk’, werden als 

paradigma ingezet om de nieuwe opvatting over kerkbouw te propageren.25 

Dit model stond echter van het begin af op gespannen voet met de eisen van 

de tijd. Het was minder geschikt voor de eigentijdse liturgie, de grondslag 

voor het programma van eisen van het kerkgebouw, dan Cuypers en Thijm de 

Nederlandse clerus wilden doen geloven. 

Binnen de neogotische beweging hield men zich intensief bezig met de 

verhouding tussen liturgie en kerkgebouw. Hierbij was echter niet de 

dertiende eeuw het ‘rigtsnoer’, maar een programma opgesteld door Pugin, 

dat aan het begin van de jaren vijftig door King en Reichensperger werd 

vertaald en bewerkt voor het vasteland van Europa.26 Kort samengevat kwam 

dit – in de versie van Reichensperger – op het volgende neer: een ruim, liefst 

rechthoekig schip met een vrij zicht op koor en altaar, het laatste omstraald 

van gekleurd licht, invallend door gebrandschilderd glas; een meubilering 

met tabernakelaltaar, eventueel zijaltaren, steeds zo opgesteld dat deze goed 

zichtbaar waren vanuit het schip, koorhek, communiebank, preekstoel, 

biechtstoelen, kerkbanken en een doopvont, dit laatste bij voorkeur opgesteld 

aan de noordwestzijde van de kerk. Bij de kerk hoorde een hoge toren om 

deze uit de verte aan te kondigen; annexen als sacristie en schatkamer 
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dienden als zelfstandige elementen herkenbaar te zijn om de schaal van het 

gebouw afleesbaar te maken en een bijdrage te leveren aan het schilderachtig 

effect van het complex. Daarnaast werd een aantal elementaire aspecten van 

de kerkbouwsymboliek steeds benadrukt: kruisvorm van het schip, oriëntatie 

van het koor en een duidelijke driedeling in plattegrond 

(voorportaal/schip/koor) en opstand (scheibogen/triforium/lichtbeuk). In 

Nederland, zeker bij Cuypers, vormde een orgeltribune met zangkoor, 

geplaatst tegen de westwand, dus achter in de kerk, een vast onderdeel en 

behoorden ook kruiswegstaties min of meer tot het standaardinterieur van de 

neogotische kerk.  

Grosso modo betekende dit programma niet veel anders dan een 

(her)bevestiging van de Romeinse liturgie, binnen de kaders daarvoor 

geschapen door het Concilie van Trente (1545–1563).27 Ondanks hun 

(neo)middeleeuwse retoriek moeten de architecten van de beweging zich er 

bewust van zijn geweest dat zij zich met het propageren van een feitelijk 

dertiende-eeuwse liturgische dispositie bij voorbaat zouden diskwalificeren 

als kerkenbouwers. Het zal dan ook geen toeval zijn dat Pugin in The Present 

State nadrukkelijk verwees naar het Rituale Romanum, het Ceremoniale 

Episcoporum en het Missale, het Romeinse misboek – de drie canonieke 

teksten voor de katholieke liturgie – en dat hij zich voor zijn uitwerking van 

de liturgische vormentaal expliciet baseerde op geldende kerkelijke 

voorschriften. King voegde in zijn bewerking van Pugins programma in de 

Vrais Principes een waarschuwing toe steeds de Rubrieken te volgen en de 

uitspraken van de Congregatie van de Riten.28 Viollet-le-Duc nam een wat 

meer uitgesproken standpunt in. Hij liet in zijn Dictionnaire duidelijk blijken 

de veranderingen in de vormgeving van de liturgie na de dertiende eeuw, met 

name de ontwikkelingen in het sanctuarium, te beschouwen als een inbreuk 

op de eenvoud, de samenhang en de schoonheid van het middeleeuwse 

systeem. Hij zag deze veranderingen als een esthetische verwording van de 

liturgische dispositie van de katholieke kerk. In zijn teksten verwees hij 

herhaaldelijk naar Durandus en zijn Rationel als dé bron waaruit men de 

katholieke Middeleeuwen kon leren kennen. Hij citeerde gedetailleerd diens 
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voorschriften voor de inrichting van het kerkgebouw en plaatste deze 

tegenover latere ontwikkelingen, in het bijzonder de toevloed aan elementen 

in de veertiende en vijftiende eeuw, door hem beschouwd als ‘décorations 

parasites’, waarbij hij vooral doelde op de steeds rijkere retabels; de ‘goût 

quelque peu désordonné’ van de zestiende eeuw – het Concilie van Trente 

had in zijn ogen blijkbaar geen positieve invloed gehad op de vormgeving van 

de liturgie – en vooral de negatieve invloed van de barok in de zeventiende en 

achttiende eeuw, die met zijn ‘décorations théâtrales’, zijn vele gipsen figuren 

en ‘verschrikte’ engelen, omgeven door een overdaad aan verguld houten 

stralen, naar zijn opvatting was gespeend van iedere traditie.29 Maar in zijn 

ontwerppraktijk hield hij zich aan de geldende liturgische voorschriften.30 

Wel maakte hij gebruik van de vrijheid die deze voorschriften in artistieke zin 

boden. Vanuit de kerk werden, ook na Trente, in feite geen voorschriften 

gegeven ten aanzien van architectuur en kunst. Alles aan stijlen paste, zolang 

de kern, het apparaat van de eredienst en de bediening van de sacramenten, 

maar correct was. Dat gaf hem de mogelijkheid eenvoudige, ‘rationele’ 

middeleeuwse voorbeelden in te zetten en de elementen in de kerk waar geen 

precedent voor was in de dertiende eeuw vorm te geven naar de rationele 

beginselen en de decoratie af te leiden uit de structuur van het object en de 

toegepaste materialen.31  

Overigens mag aan het handhaven van de voorschriften uit Rome meer dan 

alleen liturgische betekenis worden toegekend. Pugins ijver voor de terugkeer 

naar de bron van de katholieke liturgie was, naast zijn voorliefde voor de 

artistieke beginselen van de nog geheel katholieke Middeleeuwen, ook een 

daad van verzet tegen de invloed van de vorst en het parlement op de kerk in 

Engeland – nota bene een parlement waar, zo constateerde hij met afgrijzen, 

ook niet-religieuze liberalen een stem in hadden. Rome was voor Pugin als 

onafhankelijk centrum van de kerk en geestelijk middelpunt van de 

christelijke wereld tevens een symbool voor de vrijheid van godsdienst en de 

scheiding van kerk en staat.32 Het Romeins Missaal kreeg zo naast een 

dwingende en unificerende ook een strijdbare lading, die goed zal hebben 

aangesloten bij de nog wankele positie van de katholieke kerk en haar liturgie 
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in de Nederlandse kerkprovincie, die pas in 1853 aan zijn status als 

missiegebied was ontstegen. Ook Cuypers lijkt dit zo te hebben ervaren. Hij 

had weliswaar moeite met de ‘aristokratische geest’ binnen de roomse 

hiërarchie, zoals herhaaldelijk naar voren komt in de correspondentie met 

zijn tweede vrouw Nenny Alberdingk Thijm (zie verder). Maar hij was tegelijk 

een trouw aanhanger van de Paus, als symbool van de vrije katholieken. Dit 

liet hij zien in de monumentale wandschilderingen voor een huiskapel te 

Grave, waarschijnlijk gebouwd voor de paters jezuïeten. Hierop is te zien hoe 

de Nederlandse katholieken, onder wie Thijm en hijzelf, zich scharen rond 

paus Pius IX en zich opwerpen als hoeders van de Pauselijke Staat, op het 

moment dat deze werd bedreigd door wat hij zag als de liberale hordes van 

Garibaldi.33 Cuypers was, kortom, niet erg ‘rooms’, maar wel ‘paaps’.  

Uit het programma van de parochiekerk zoals dat gehanteerd werd binnen de 

neogotische beweging blijkt al dat het niet het doel was terug te keren naar de 

dertiende eeuw. Het streven was het kerkinterieur naar de geldende 

liturgische voorschriften zo veel mogelijk naar middeleeuws voorbeeld vorm 

te geven en daar waar geen middeleeuwse voorbeelden waren de 

interieurelementen en de ruimtelijke structuur van het gebouw naar rationele 

beginselen uit te werken. De samengevatte kerkruimte, met een open 

verbinding tussen schip, koor en altaarkapellen en de centrale plaats voor het 

tabernakelaltaar, waren typisch voor het eigentijdse streven naar een 

‘volksverbonden’ liturgie, waarin sterk de nadruk werd gelegd op het 

gezamenlijk vieren van eucharistie en communie in directe verbondenheid 

met de handelingen op het altaar.34 Als ensemble vormen de ruimte en de 

meubels (communiebank, preekstoel, biechtstoel, kerkbanken en de 

kruiswegstaties35) een typisch negentiende-eeuwse dispositie en in die zin 

een eigentijds kerkinterieur.36 

De doelstellingen van de beweging – zeker van de ‘progressieve’ generatie uit 

de jaren vijftig – waren dan ook meer van esthetische dan van theologische 

en ultramontane aard. Het programma was uiteindelijk een gegeven en zij 

zochten slechts naar mogelijkheden het naar hun esthetische opvattingen te 

interpreteren.37 Zolang de kern van het liturgisch programma overeind bleef 
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was er, als gezegd, voldoende ruimte dit naar eigen inzicht aan te kleden met 

middeleeuwse vormen en historiserende beeldprogramma’s.38 De St. 

Lambertuskerk te Veghel werd bijvoorbeeld gewijd aan Maria en in het teken 

gezet van het in 1854 afgekondigd dogma van haar Onbevlekte Ontvangenis, 

een eis van de opdrachtgever deken Van Miert. Maar het propageren van deze 

devotie – waaraan na 1854 vrijwel alle nieuwe parochiekerken werden gewijd 

– werd in het iconografisch programma gecombineerd met verwijzingen naar 

de in deze Brabantse regio al sinds de Middeleeuwen populaire devotie voor 

St. Lambertus en in de volksmond werd de kerk vernoemd naar deze tweede 

schutspatroon.  
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Worsteling met de ‘modelkerk’ 

 

De reeks ontwerpen voor stadsparochiekerken uit de jaren vijftig (Veghel, 

1855; Wijck, 1855; Alkmaar, 1857/58; Eindhoven, 1858/59) laat zien hoe 

Cuypers worstelde om zijn ideaal van een stadsparochiekerk naar dertiende-

eeuws model onder de moderne condities overeind te houden en dit 

uiteindelijk, onder druk van de veranderde omstandigheden, inruilde voor 

een gerationaliseerde kerkbouw. Het programma van eisen en de praktijk van 

de negentiende-eeuwse kerkbouw haddden weinig meer gemeen met de 

Middeleeuwen, zo werd hem duidelijk, en hij begon te beseffen dat zijn 

‘modelkerk’ om succesvol te zijn, moest worden aangepast aan de nieuwe 

realiteit.  

Voor de St. Lambertusparochie te Veghel ontwierp hij in 1855, gevraagd ‘eene 

groote kerk te maken voor zoo min geld als mogelijk was’ een eenvoudige 

maar ruime kruisbasiliek, van het genre dat Statz sinds enige jaren veelvuldig 

bouwde in het Rijnland, met hoge toren, fors transept, en relatief rijke 

koorpartij met kapellenkrans en sacramentskapel.39 Schip en koor vormen 

ruimtelijk en visueel een eenheid, een thema dat in Engeland pas in de jaren 

zestig opgeld zou doen,40 maar zijn fysiek van elkaar gescheiden door een 

koorhek, een hommage aan Pugin en diens ijver voor terugkeer van de ‘rood 

screens’. De driedeling in de opstand, met een decoratie van het 

schijntriforium naar eigen vinding, en de plaats van de doopkapel zijn weer 

volgens het programma van eisen van de beweging. Met de ingebouwde 

biechtstoelen, een middel om de transeptwanden zowel binnen als buiten te 

verlevendigen, introduceerde Cuypers een gotische vorm voor een barok 

thema, want biechtstoelen, laat staan ingebouwde biechtstoelen, kwamen in 

de Middeleeuwen niet voor.41 Het begrip ‘development’ of de ‘progrès 

continue’, werd hier in de praktijk gedemonstreerd. Een van oorsprong barok 

meubelstuk werd voor een negentiende-eeuwse kerk naar middeleeuwse 

beginselen vormgegeven en gedecoreerd, met als resultaat ‘Neubildung’.  

Het schetsontwerp voor de St. Martinus te Wijck, uit hetzelfde jaar, was in 

overeenstemming met het beperkte budget eenvoudiger in de uitwerking.42 
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Opnieuw een bakstenen kruisbasiliek, nu met meer Engelse (Puginiaanse) 

trekken: een laag schip met brede zijbeuken, een diep koor met vierkante 

afsluiting, een zware toren met lage geledingen maar zeer hoog opgetrokken 

spits en overheersend gesloten volumes en strakke wanden in compositie en 

gevelopbouw. De ‘modelkerk’ was dus, zo kan worden vastgesteld, van het 

begin af in wezen eclectisch, waarbij Cuypers zich meer lijkt te hebben 

gebaseerd op de beschikbare voorbeelden van neogotische kerken uit de 

beweging, dan op de historische modellen. 

Bouwpastoor en kerkbestuur stelden in beide gevallen hoge eisen aan de 

kerkruimte en de werking van het gebouw in de stad en Cuypers werd 

genoodzaakt zijn eerste ontwerpen te herzien, terwijl er nauwelijks extra 

budget ter beschikking werd gesteld. Veghel, ‘een aanzienlijke vlek 

stadsgewijze gebouwd’,43 maakte als nieuw regionaal centrum juist een snelle 

groei door en bouwpastoor Van Miert wilde een groter en meer monumentaal 

kerkgebouw. Het schip werd met een travee verlengd en voorzien van een 

stenen gewelf met luchtbogen, de torenspits werd rijker uitgewerkt en het 

geheel ‘meer cierlijkheid’ bijgebracht.44 De kerk lag aan het korte eind van 

een brink, met als pendant het raadhuis, en moest met hoog schip en rijke 

toren nadrukkelijk de nieuwe kroon van de stad worden.  

In Wijck, de voorstad van Maastricht, moest de nieuwe kerk een 

middeleeuwse voorganger vervangen, die vlak aan de vestingmuur had 

gestaan, direct bij een stadspoort, met het koor aan de invalsweg en het 

torenfront gericht naar de Maas. Net toen het schetsontwerp werd ingediend, 

begon echter de ontmanteling van de vesting en ook het perceel voor de 

nieuwe kerk werd daarbij vrijgelegd. Bouwpastoor Van Laar besefte: ‘dat wat 

het monumentale karakter aangaat de nieuwe kerk niet dien indruk zal geven 

die men van zoodanig kunstgewrocht bij eene der hoofdingangen der stad 

geplaatst, meent te mogen vorderen’. Om het vrijliggende zij- aanzicht van de 

kerk te verbeteren, moest het schip verhoogd worden en daarmee ook de 

toren. Met het argument dat de kerk door haar plaats in het stadsbeeld ook 

een algemeen belang vertegenwoordigde, werd hiervoor extra subsidie 

verkregen van de gemeente, de provincie en het Rijk.45  
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De ‘modelkerk’ van Cuypers werd dus van meet af aan gemangeld door de 

harde eisen van zijn opdrachtgevers: de kerk moest groter, monumentaler, de 

begroting lager, en dat bij een hoog bouwtempo.46 Om zijn ontwerpen 

overeind te houden, probeerde hij herhaaldelijk zijn opdrachtgevers, de 

kerkfabriek, te bewegen voor eigen rekening te bouwen (dat wil zeggen 

zonder aannemer) en hij aarzelde niet zich daarbij persoonlijk garant te 

stellen voor eventuele overschrijdingen van de begroting. In Veghel wist hij 

dit uiteindelijk ook door te drukken.47 Dit gaf hem greep op het bouwtempo, 

waarbij hij uitgaven over meer jaren kon uitsmeren en bespaarde de marge 

van de aannemer op de prijs van de materialen; het stelde hem bovendien in 

staat zelf de ambachtslieden te kiezen. In de meeste gevallen moest hij zich 

echter neerleggen bij een openbare aanbesteding; door fasering van de bouw 

in apart aan te besteden kavels trachtte hij daarbij te voorkomen dat 

belangrijke elementen in zijn ontwerp bij voorbaat werden wegbezuinigd. De 

lopende begroting bleef zo binnen de perken, terwijl steeds wissels op de 

toekomst konden worden genomen. In Wijck suggereerde hij al in de 

memorie van toelichting bij het schetsontwerp dat stenen gewelven ook later 

konden worden uitgevoerd. Het opgaand metselwerk zou dan, mits ‘mèt de 

arcs doubleaux der zijbeuken’, in eerste instantie tot de aanrasering worden 

uitgevoerd, terwijl de gewelven later konden worden gemaakt. De kap, zo 

stelde hij voor, kon tijdelijk worden voorzien van een getimmerd plafond. In 

Alkmaar haalde hij de bovenste geleding van de toren en de spits uit de 

begroting, zodat op korte termijn werd bezuinigd, maar voltooiing op den 

duur toch onvermijdelijk was.48 Decoratief beeldhouwwerk werd vrijwel 

steeds buiten de eerste aanbesteding gehouden en pas in een later stadium in 

het werk gekapt. Voor Veghel ontwierp Cuypers zelfs een kapiteel dat in twee 

fasen gedecoreerd kon worden. De stenen ‘met bos voor beeldhouwwerk’ 

moesten al in eerste aanleg geplaatst worden, maar konden zonodig – al of 

niet tijdelijk – worden voorzien van geschilderd vlakornament, met sjablonen 

snel en goedkoop aan te brengen.  

In de definitieve ontwerpen is te zien hoe Cuypers trachtte zijn in de grond 

eenvoudige modelkerk bij vergroting (‘multiplicatie’) overeind te houden en 
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tegelijk het ‘effect’ van het kerkgebouw in de stad te versterken door er 

elementen aan toe te voegen: een steeds rijkere uitwerking van de torenspits 

(Veghel), verhoging van de lichtbeuk (Wijck), een dubbeltorenfront met 

monumentale portalen (Eindhoven), een rijkere of meer sprekende 

uitwerking van de oostpartij (Veghel, Alkmaar, Eindhoven). Stuk voor stuk 

elementen afkomstig van de dertiende-eeuwse kathedralen. Deze was als 

paradigma binnen de beweging dan wel naar de achtergrond verdwenen, 

maar speelde als beeld nog steeds een rol. 

De ijver die Cuypers daarbij aan de dag legde voor de introductie van een 

gemetseld gewelf ter overspanning van het schip – bij het schetsontwerp voor 

Wijck leverde hij twee begrotingen: één ‘met welfsel in hout’ en idem ‘in 

steen’ – had een bredere betekenis. Dit kan worden gezien als een eerste 

verandering in zijn positie ten opzichte van de ontwikkeling van het gotisch 

rationalisme.  

Voor Pugin was een ‘pointed church (...) essentially a stone building’ en het 

ribgewelfstelsel een ‘distinguishing feature’ daarvan.49 Maar wat betreft de 

betekenis, de morele lading, maakte hij geen onderscheid tussen een kerk 

met een houten kap of met een stenen gewelf. Beide oplossingen waren even 

‘waar’, zolang de constructie maar ‘goed’ was. Voor Viollet-le-Duc 

daarentegen was het uit spitsbogen opgebouwde ribgewelfstelsel, de ‘ojive’, 

een cruciaal gegeven in zijn reconstructie van de middeleeuwse 

bouwbeginselen en een belangrijk argument in zijn polemiek met de 

Académie des Beaux-Arts. Het ribgewelf, een evenwichtsconstructie door 

vrije ambachtslieden uit vele kleine delen eendrachtig opgebouwd, waarbij 

iedere ambachtsman een herkenbare eigen bijdrage kon leveren, zonder dat 

dit de harmonie van het geheel verstoorde, was voor hem het bewijs voor het 

‘génie’ en de ‘logique’ van de dertiende-eeuwse lekenschool in Frankrijk en 

tegelijk het symbool van een architectuur die zich in theorie en praktijk had 

bevrijd van hof en kloosterorde. Daarmee was het voor hem tegelijk symbool 

van een democratische architectuur – waar over later meer.50 

Cuypers ontwikkelde zijn voorkeur voor het ribgewelfsysteem kort nadat hij 

het eerste deel van de Dictionnaire (1854) had gelezen en dit mag worden 
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beschouwd als meer dan alleen de keuze voor een binnen de beweging geliefd 

historisch motief en een, zeker in de opvatting van Thijm, religieus geladen 

symbool. In deze voorkeur wordt zichtbaar dat ook bij Cuypers – in navolging 

van de High Victorians en gestimuleerd door Viollet-le-Duc – ecclesiologie en 

‘ritualism’ gaandeweg naar de achtergrond verdwenen en het constructief 

systeem centraal kwam te staan in zijn ontwerpbeginselen. Het werken naar 

een religieus geladen ideaalmodel maakte geleidelijk plaats voor een rationele 

methode van ontwerpen en bouwen.51 Dat het ribgewelfsysteem ook in deze 

rationele methode een sterke ideële lading had – alleen nu niet van religieuze 

aard – bleek in Wijck. Cuypers besefte dat een stenen gewelf hier financieel 

niet haalbaar was. Met zijn voorstel in eerste instantie alleen de 

‘aanraseringen’ uit te voeren en de kerk tijdelijk te dekken met een houten 

kap trachtte hij de optie open te houden: de gewelven konden dan later 

worden ingevoegd. Functioneel was het stenen gewelf dus overbodig, maar 

als uitdrukkingsvorm van een geïdealiseerde rationele ontwerpsystematiek, 

bouwmethode en productiewijze en als symbool van de logische en 

democratische geest van de Franse lekenschool, was het voor Cuypers van 

grote betekenis en hij deed er alles aan het idee overeind te houden.  

 

De veranderingen in de detaillering tussen de schetsontwerpen en de 

definitieve ontwerpen laten zien hoe Cuypers gaandeweg daadwerkelijk 

leerde te ontwerpen ‘d’un façon organique et vivante’. Bij een verandering 

van het programma, een wijziging van plattegrond of opstand koos hij 

afhankelijk daarvan andere motieven, andere esthetische oplossingen voor de 

constructieve en compositorische problemen. De toren van Wijck werd met 

de verhoging van het schip noodzakelijkerwijs hoger en ranker, en daarmee 

werd de opstapeling roosvenster, koningsgalerij, tweelichtvenster langs de 

geledingen als vanzelfsprekend vervangen door een meer verticale 

accentuering met spitsboograam, galerij en opnieuw spitsboograam (dit 

bovenste raam met galmgaten voor de torenklokken). Als bij een levend 

organisme reageren spieren en weefsel, skelet en huid, op iedere verandering 

in, en iedere beweging van het lichaam. Daar waar zich ten opzichte van de 
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Middeleeuwen nieuwe praktische, constructieve of compositorische 

problemen voordeden ontstonden ook nieuwe motieven, zoals de 

lichtbeukvensters van de St. Catharinakerk te Eindhoven: een door het 

construeren met baksteen gedicteerde variant op de lancetvensters in 

Chartres. Hij hanteerde de historische motieven steeds minder als een 

voorgeschreven repertoire, als verplichte stijlvormen of onmisbaar idioom, 

maar als een ‘Fundgrube’ van mogelijke oplossingen, los van hun historische 

of geografische connotaties. Zijn groeiend corpus reisschetsen en de 

voortgaande stroom literatuur over de middeleeuwse bouwkunst, vooral de 

praktijkgerichte plaatwerken, maar ook Viollet-le-Ducs gesystematiseerde 

‘Bauhüttenbuch’, de Dictionnaire, maakten het steeds eenvoudiger om 

historisch gelegitimeerde ‘eigen’ oplossingen te vinden voor eigentijdse 

problemen. Door het ontwerpen op systeem kon elk historisch motief 

‘gestyliseerd’ worden en ingepast in de eigen constructie en compositie, 

waarmee het onderdeel werd van een nieuwe, eigen esthetiek.52  

Uit de definitieve ontwerpen voor de genoemde kerken blijkt bovendien de 

groeiende voorkeur van Cuypers voor helder gelede, vastomlijnde, 

geometrische vormen. De functies worden vertaald in volumes, die volgens 

het programma tot een gebouw worden gecomponeerd. De nadruk ligt 

daarbij niet zozeer op het onderstrepen van de constructieve structuur, maar 

het gebouw ontleent zijn ‘effect’ aan de massawerking van de delen waaruit 

het geheel is samengesteld. Zijn uiterst terughoudende toepassing van 

luchtbogen, ondanks zijn sterke voorkeur voor het ribgewelfsysteem, is in dit 

verband tekenend. Deze werden in Veghel pas op het laatste moment 

toegevoegd – op het definitief ontwerp zijn ze losjes met potlood bijgetekend 

– en in Wijck alleen aan het schip toegepast. Het koor maakt hier als een 

zuiver octagon front naar de rivier. Besparing op de bouwkosten speelde 

hierbij een rol.53 Maar bewust of onbewust onderschreef Cuypers hiermee 

ook de esthetische bezwaren van de Académie des Beaux-Arts tegen de 

gewelfbouw met zijn luchtbogen ‘qui masquent toute la face extérieure de ces 

édifices’.54 Waar hij (aangezet door Pugin) naar zocht, was een meer 

sprekende, een ‘schilderachtiger’ uitdrukking van het ruimteprogramma, van 



 

 
  

18

de verschillende functies van het gebouw, in het stadsbeeld. De ontwerpen 

van de High Victorians die hij op de Wereldtentoonstelling te Parijs had 

gezien waren hierbij zeker van invloed.  

Dit neemt niet weg dat Cuypers’ gebouwen in constructieve zin als 

skeletbouw zijn bedacht en ontworpen. Bij zijn toelichting van de kerk in 

Veghel leverde hij de horizontale doorsnede van een schippijler met schalken, 

als specimen van de ‘ossature’ (Lassus) en de spieren van het hele gebouw, 

waarmee, naar analogie met Cuviers leer van de skeletbouw in de biologie, in 

beginsel het gehele skelet was gegeven.55 Omstandig legde hij Thijm daarbij 

uit dat de onregelmatige vorm van de pijler het logisch gevolg was van de 

verschillende krachten die deze moest opvangen, namelijk van gewelf, arcade 

en ‘arc doubleau’. Dragende kolommen en vullende vlakken, skelet en huid 

werden zowel binnen als buiten onderscheiden door sprongen in het 

metselwerk, echter zo dat de hoofdvorm steeds werd geaccentueerd, maar 

niet ontleed. Hier blijkt een voorkeur bij Cuypers voor vlakke wanden, die de 

vorm en de tracering van de vensters sterker doen uitkomen. De 

lichtbeukvensters van de Catharina in Eindhoven zijn ook in dit opzicht een 

goed voorbeeld van zijn zelfstandige interpretatie van de gotische motieven.  

Wat deze ontwerpen laten zien is dat de constructie en de compositie van 

architectonische elementen en details geleidelijk de plaats innamen van 

sculptuur en ornament als betekenisdragers; met andere woorden: het 

gebouw zélf wordt betekenisdrager. De economie speelde daarbij zeker een 

rol: decoraties aan het exterieur waren eenvoudig te kostbaar. 

 

De sterk verschillende oplossingen voor de oostpartijen van de genoemde 

kerken tonen aan hoe Cuypers probeerde een compromis te vinden tussen de 

eisen van de eigentijdse liturgie en zijn aan de Middeleeuwen ontleende 

ruimtevormen. Een koorafsluiting met ambulatorium en kapellenkrans bleek, 

zoals aan de verwrongen oostpartij van de St. Lambertus te Veghel is te zien, 

moeilijk te verenigen met de eisen van een volksverbonden liturgie, waarbij 

het hoogaltaar én de zijaltaren steeds goed zichtbaar moesten zijn voor de 

gehele parochie. Om de parochianen in het schip nog enigszins te betrekken 
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bij het misoffer op de zijaltaren, heeft hij deze scheef in de kapellen geplaatst. 

Met deze altaaropstelling waren de liturgische dispositie en de 

architectonische vorm van de kapel echter niet langer met elkaar in 

overeenstemming, een vanuit de ware beginselen ongewenste situatie.56 Het 

zicht op de zijaltaren bleef bovendien slecht. 

Voor Wijck en Alkmaar koos hij dan ook een andere, romaans geïnspireerde 

oplossing, passend binnen de rationele beginselen: een halfrond afgesloten 

hoofdkoor, geflankeerd door apsidiolen. De zijaltaren kwamen hiermee op 

één lijn te staan met het hoofdaltaar. De in de romaanse kerken gebruikelijke 

scheidingswanden tussen hoofdkoor en apsidiolen heef hij weggelaten, zodat 

de zijaltaren niet alleen vanuit de beuken, maar ook vanuit het schip optimaal 

gezien konden worden. Hoofdkoor met tabernakelaltaar en zijkapellen met 

heiligenaltaren vormden zo, in verbinding met het dwarspand, een 

ruimtelijke en visuele drie-eenheid, als afsluiting van het schip, waarin zich, 

steeds voor het front van de hele kerk, de eredienst voltrok. Koor, kapellen en 

altaren werden bij voorkeur ook gezamenlijk en in samenhang met elkaar 

door Cuypers ontworpen en aangekleed, zoals op dwarsdoorsneden van 

verscheidene door hem ontworpen en/of gemeubileerde kerken uit deze jaren 

is te zien.57  

Maar het beeld van een hoog koor omringd door lage kapellen bleef Cuypers 

bezighouden. Dit was een motief waarin het beginsel van multiplicatie tot 

uitdrukking kwam en helder werd gedemonstreerd hoe in de middeleeuwse 

architectuur ‘l’oeil est continuellement forcé de comparer les dimensions de 

l’ensemble avec le module humain’. Evenals voor Pugin lag ook voor Viollet-

le-Duc in dit consequent herleiden van een gebouw tot de menselijke maat 

een fundamenteel onderscheid tussen de klassieke canon en het gotisch 

rationalisme, tussen de middeleeuwse en de klassieke ontwerpmethode.58 In 

Alkmaar en Eindhoven trachtte Cuypers het motief van koor en 

kapellenlkrans te redden door sacristie en schatkamer als straalkapellen aan 

weerszijden van het koor te plaatsen. Maar de functie was zo niet meer in 

overeenstemming met het geciteerde historische motief en in het definitief 

ontwerp voor de St. Catharina te Eindhoven kwam hij met een geheel nieuwe 
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oplossing. Het brede koor, voorzien van zijbeuken, werd hier afgesloten door 

drie apsiden op hexagonale grondslag, als honingraten aangeschakeld. Zo 

ontstond van buiten af gezien het gedifferentieerde beeld van koor en 

kapellenkrans, terwijl deze binnen een ruimtelijke eenheid vormden, geschikt 

voor een opstelling van de altaren frontaal tegenover de kerkruimte. Een 

geliefd historisch motief (en een daaraan ontleend ontwerpbeginsel) leidde zo 

juist tot de inventie van een geheel eigentijdse vorm. Liturgisch was deze 

dispositie echter niet bevredigend – de zijaltaren stonden nog steeds 

enigszins weggedrukt terzijde van het hoofdaltaar – en Cuypers zou zich 

voortaan bij de meeste van zijn kerken houden aan het romaans 

geïnspireerde schema geïntroduceerd in de kerk van Wijck. 

De bijzondere geometrische vormen van de koorpartij in Eindhoven lijken er 

op te wijzen dat Cuypers hier – wellicht voor het eerst – experimenteerde met 

de mogelijkheden van het ontwerpen op systeem, in het bijzonder de 

triangulatuur, bij het ontwerpen van de plattegrond. Dat hij de triangulatuur 

toepaste bij het ontwikkelen van de opstand mag worden aangenomen. Dat 

de middeleeuwse architecten driehoeken gebruikten om de verhoudingen in 

hun gebouwen te bepalen, werd inmiddels algemeen aangenomen in de 

beweging. Pugin, Boisserée, Reichensperger, Neale en Webb en, wat later, 

Viollet-le-Duc wezen allen op het belang van de triangulatuur als 

geometrische grondslag voor het construeren van spitsbogen.59 Maar voor 

Cuypers werd de triangulatuur ook een belangrijk hulpmiddel bij het 

ontwikkelen van onorthodoxe, door programma en context ingegeven 

architectonische oplossingen in plattegrond en opstand. Of dit al het geval 

was bij het werk aan de plattegrond van de St. Catharina valt aan de hand van 

de bewaard gebleven schetsen en tekeningen niet te bewijzen. In latere 

ontwerpen is dit evident, zoals te zien bij het werk aan de kerk in Doetinchem 

– waar over later meer – en de schetsen voor de kerken in Gouda en 

Neerbosch.60  

De oplossing voor het schaalprobleem vond hij uiteindelijk, ‘logisch’ werkend 

vanuit het programma, in de sacristie: de ‘module humain’ werd in Wijck 

ingebracht door deze als een zelfstandig kleinschalig element, als een 
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bijgebouw, tegen het koor te plaatsen. Reichensperger was waarschijnlijk de 

geestelijk inspirator van deze oplossing: ‘Solche Anbauten geben meines 

Erachtens, indem sie die starre Symmetrie brechen, dem Ganzen einen m a l 

e r i s c h e n Reiz und es werden dadurch überdies die aufstrebenden Linien 

um so entschiedener markirt’, zo schreef hij in zijn Fingerzeige;61; Viollet-le-

Duc had met de nieuwe sacristie van de Notre-Dame te Parijs het 

architectonisch voorbeeld geleverd.62 In de volgende jaren zou Cuypers ook 

regelmatig de pastorie gebruiken om schip en koor te herleiden tot de schaal 

van de passant en een trait d’union te vormen tussen de schaal van de kerk en 

die van de omliggende woonhuisbebouwing. 

 

Ook bij de inrichting van het koor met het hoogaltaar moest een compromis 

worden gezocht tussen middeleeuwse vormen en eigentijdse liturgie. Hierbij 

kon niet eigenmachtig worden teruggegrepen op dertiende-eeuwse 

altaardisposities, zoals gereconstrueerd door Pugin en Viollet-le-Duc, maar 

moest rekening worden gehouden met de wensen van de clerus.63 De 

bisschop van Haarlem maakte bijvoorbeeld onmiddellijk een opmerking over 

het hoge koorhek door Cuypers getekend voor de St. Laurentius te Alkmaar: 

in een parochiekerk moest het altaar voor de gehele parochie toegankelijk 

zijn, zo stelde hij.64 De overheersende sacramentscultus en het showelement 

in de liturgie vroegen bovendien om een altaar van geheel andere schaal en 

opbouw dan in de Middeleeuwen. Toen was de mis, als een welhaast intieme 

handeling van de priester, meer bepaald tot apsis en koor. Na Trente werd 

het tabernakel, als huis van het sacrament, nadrukkelijker het hart van de 

kerk, en moest het altaar met expositietroon het brandpunt zijn van de 

kerkruimte.65 In de vele tientallen altaarontwerpen van Cuypers uit de jaren 

vijftig en zestig is te zien hoe hij, mede in reactie op de monumentale, 

pseudo-architectonische opbouw van de neobarokke altaren, die populair 

waren in die tijd, werkend vanuit middeleeuwse voorbeelden de oplossing 

zocht in een nieuwe ruimtelijke samenhang tussen koor altaar.66  

In zijn eerste altaarontwerpen combineerde Cuypers de altaartafel wel met 

een middeleeuwse sacramentstoren, zoals bekend uit Leuven,67 zich daarbij 
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richtend naar het voorbeeld van Statz.68 Het tabernakel en de expositietroon 

kregen daarmee de gewenste aandacht, maar de ruimtelijke samenhang 

tussen koor en altaar was in deze oplossing gebrekkig. Het hoog opgebouwde 

altaar met vaak forse pinakels vulde het koor tot op grote hoogte en dit werd 

als architectonische ruimte grotendeels aan het zicht onttrokken. Niet 

toevallig maakte Lassus – en in zijn voetspoor Viollet-le-Duc – ernstig 

bezwaar tegen de hoge pinakels van de expositietorens. Zij zagen deze als een 

inbreuk op de architectonische lijnen en de volumes van het koor.69 Ook 

probeerde Cuypers wel om met een dramatische groepering van 

gebeeldhouwde figuren – meest engelen – rond het sacrament, het effect van 

het tabernakelaltaar te vergroten, waarbij hij zich mogelijk liet inspireren 

door de barokaltaren. Dit was echter vrij kostbaar. Na het midden van de 

jaren vijftig koos Cuypers voor een andere oplossing en legde hij de nadruk 

op het altaar als tafel en plaats van handeling. Waarschijnlijk mede onder 

invloed van de opmerkingen van G. Jakob in zijn handboek Die Kunst im 

Dienste der Kirche – een veelgelezen en gezaghebbend werk – en de 

commentaren van Viollet-le-Duc in de Dictionnaire, koos hij voor een veel 

eenvoudiger opbouw, slechts bestaande uit tabernakel met expositietroon 

(zonder toren), kaarsenbank en soms een bescheiden retabel, in een rustige, 

uit horizontalen en verticalen opgebouwde compositie.70 In de ensembles van 

hoog- en zijaltaren uit de latere jaren vijftig en het begin van de jaren zestig 

werd de opbouw nog verder vereenvoudigd – tabernakel en troon kregen alle 

nadruk, slechts geflankeerd door een kaarsenbank en soms een engel of 

heiligenbeeld. Het koor werd zo een relatief lege, sacrale ruimte, met het 

tabernakel als centrum van aandacht. Wel werd dit als altaarruimte met 

steeds meer zorg vormgegeven: zodra er geld was, werd het koor als eerste 

rijk aangekleed met gebeeldhouwde kapitelen en sluitstenen, 

gebrandschilderde ramen, een polychrome, soms figuratieve beschildering en 

vloeren met tegels, soms naar eigen ontwerp. Ook bij een overigens in hout 

overkapte kerk, zoals in Alkmaar, kreeg het koor een rijkgeprofileerd 

baksteengewelf; bij het koor van de St. Willibrordus in Amsterdam (1864) 

paste Cuypers zelfs een ambulatorium toe, zonder kapellenkrans, louter 
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vanwege het ruimtelijk effect.71 Het koor werd zo niet alleen in symbolische 

maar ook in letterlijke, ruimtelijke zin de troonzaal voor het sacrament. Waar 

de barok de architectonische setting voor het tabernakel slechts suggereerde 

met de monumentale opbouw van het altaar, creëerde Cuypers, naar de 

beginselen van de beweging, met de nieuwe relatie tussen koor en altaar een 

ware, ‘reële’ architectonische ruimte als behuizing voor het sacrament en 

plaats van handeling voor het misoffer door de priester. De zijaltaren werden 

wél steeds voorzien van beeldhouwwerk, als een gedramatiseerde figuratieve 

setting voor de handelingen rond het hoofdaltaar.72 

De introductie van ‘overhuifde’ hoogaltaren, die rond het midden van de 

jaren zestig steeds vaker opduiken in zijn ontwerpen, laat zien dat Cuypers 

niettemin bleef zoeken naar oplossingen voor het eigentijds probleem het 

altaar tegenover de steeds grotere kerkruimten te doen spreken, zonder de 

opbouw tot welhaast absurde proporties te moeten oprekken – zoals te zien 

in het altaar van Lassus voor de Saint-Nicolas te Nantes73 – of terug te vallen 

op barokke oplossingen – zoals Overbeck bij zijn altaar voor het zuidtransept 

in de Dom van Keulen.74 Door de vormgeving van de altaarruimte als een 

tent in de tempel, een huis in het huis, bleef het altaar als tafel nadrukkelijk 

op de schaal van zijn dienaren en werd het tegelijk door baldakijn of ciborium 

over de priester heen op de schaal van de kerkruimte getild.75 De vele 

neoromaanse altaren in de evangelische kerken in Duitsland – en wellicht 

ook Questels ontwerp voor het altaar van de Saint-Paul te Nîmes, afgebeeld 

in de Revue Générale de l’Architecture – zullen hierbij een bron van 

inspiratie zijn geweest.  

Met een verlaagd koor werd, zeker bij grote kerken, ook zonder ciborium 

eenzelfde effect bereikt. In feite had Cuypers dit gedaan in Alkmaar; kort 

daarna ook in de St. Joseph, Blaricum (1862) en de St. Willibrordus, 

Amsterdam (1864); in een veel later ontwerp, de St. Bonifatius, Leeuwarden 

(1881) werd het koor met hoofdaltaar zelfs als een aparte, lage kapel, als een 

huis aan het huis, achter het schip geplaatst. Hiermee kwam tegelijk de 

kruisvorm van schip en transept sterker tot uitdrukking in het exterieur van 

het gebouw en konden de vier gevels van het kruis worden voorzien van een 
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roosvenster – waardoor het ware licht, het ‘lumine verum’ de kerk binnenvalt 

– iets wat normaal slechts aan drie zijden mogelijk was.76 Met deze 

oplossingen werd, en daar gaat het hier om, een gotisch geïnspireerde vorm 

gevonden voor de sacramentscultus; een eigentijdse eis werd naar 

middeleeuwse beginselen vormgegeven, met opnieuw ‘Neubildung’ als 

resultaat.77  

De beeldende kunst als drager van de liturgie maakt hier plaats voor de 

architectuur. Schip, koor, ciborium en tabernakel vormen in een Cuypers-

kerk een zich verkleinende reeks van ruimten die de parochiaan als het ware 

stap voor stap uitnodigt zich te concentreren op de kern van de liturgie: het 

sacrament. Voor Ruskin was een bouwwerk drager (‘frame’) voor de kunst en 

kreeg de kerk als gebouw en als liturgische ruimte eerst door de kunst 

betekenis.78 Bij Cuypers gebeurde – ingegeven door de economische 

omstandigheden – in feite het omgekeerde. Zoals aan het exterieur 

constructie en compositie de plaats innamen van sculptuur en ornament als 

betekenisdragers, zo werd in het interieur de architectonische ruimte, de 

aaneenschakeling van ruimten, betekenisdrager. De onversierde oostpartijen 

met altaartafels zonder opbouw, op verscheidene dwarsdoorsnedes van 

kerkontwerpen getekend, krijgen hiermee een andere betekenis. Cuypers 

bleef weliswaar streven naar een samengaan van alle kunsten, zeker in het 

koor: het ideaalbeeld, ook van de clerus, bleef een koor met beschilderde 

wanden, gewelven met gebeeldhouwde kapitelen en sluitstenen, 

gebrandschilderde ramen en een altaar met opbouw.79 Maar met deze 

tekeningen laat hij zien dat het koor ook in zijn meest elementaire 

architectonische vorm – mits naar de ware beginselen geconstrueerd – 

herkenbaar was als de troonruimte voor het sacrament en ook met een 

eenvoudige altaartafel kon functioneren als de ‘bruiloftskoets waar God en 

menschen huwen’.80 In de praktijk gebeurde dit ook. Op oude foto’s is te zien 

dat bijvoorbeeld het koor en de apsis van de Dominicuskerk te Alkmaar 

(waarover later meer) bij de consecratie geheel onversierd waren – materiaal, 

constructie en lichtinval bepalen de sfeer van de ruimte – en dat het altaar 

bestond uit een eenvoudige stenen tafel met alleen een tabernakel.81  
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Cuypers accepteerde de moderne economische condities als gegeven en 

maakte spaarzaamheid tot uitgangspunt van zijn werk. Zowel met betrekking 

tot de architectonische opbouw en de oriëntatie van de kerk als in de 

uitwerking van het interieur toont hij zich, zoals bleek in het voorgaande, 

steeds meer ‘realist’. Het zoeken naar een compositie met helder omlijnde 

volumes als uitdrukking van het ruimteprogramma, de worsteling met de 

dispositie van de oostpartij en de manier van omgaan met historische 

motieven, illustreren hoe hij in de loop van de jaren vijftig leerde om, naar 

Puginiaans recept, vanuit het programma de dispositie en vanuit de 

dispositie de opstand te ontwikkelen, om het gebouw ook in ruimtelijke en 

compositorische zin te ontwikkelen ‘d’une façon organique et vivante’. 

Daarmee werd zijn ‘modelkerk’, nog voor deze goed en wel was 

uitgekristalliseerd, achterhaald door de eisen van de eigentijdse liturgie en de 

praktijk van het bouwen in de negentiende-eeuwse stad. Deze vroegen, zo 

werd hem duidelijk, om een andere aanpak van de opgave. De Catharinakerk 

in Eindhoven werd in dit opzicht een keerpunt in zijn oeuvre.  

De St. Catharina was een kerk voor een kapitaalkrachtige parochie en van het 

begin af was er sprake van een rijk en monumentaal kerkgebouw.82 De kerk 

lag aan een belangrijk kruispunt en moest met een ruim voorplein en een 

monumentaal front een nieuw brandpunt worden in het stadscentrum. 

Cuypers werkte zijn modelkerk hier uit tot een royale kruisbasiliek met een 

dubbeltorenfront, gebeeldhouwde portalen, gemetselde kruisribgewelven en 

een rijke koorpartij. Voorbijgaand aan de opmerkingen van Pugin en 

Reichensperger liet hij zich – mogelijk verleid door de locatie en het ruime 

budget – toch meeslepen door het verlangen naar kathedrale allure voor een 

parochiekerk.  

In Eindhoven was, evenals in Wijck, sprake van nieuwbouw op de plaats van 

een in verval geraakte middeleeuwse kerk, die, ook weer als in Wijck, 

georiënteerd stond, dat wil zeggen uit de rooilijn en met het koor naar de 

hoofdstraat. Het kerkbestuur eiste echter een ‘doelmatiger geplaatst’ 

kerkgebouw en provincie en gemeente waren evenmin geïnteresseerd in de 
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symbolische betekenis van het contrast tussen de lokale infrastructuur en de 

hogere orde waarnaar het kerkgebouw zich zou moeten richten. In de ogen 

van de verantwoordelijk ingenieur van Waterstaat was de oude kerk ‘door 

eene zeer onregelmatige en schuine richting niet te handhaven’; het 

gemeentebestuur van Eindhoven zag met de sloop van de middeleeuwse kerk 

vooral zijn kans schoon de weg ter plaatse te verbreden en de rooilijnen recht 

te trekken.83 Eigentijdse opvattingen over de structuur van de stad en over de 

plaats van monumentale gebouwen gingen boven een historisch symbolisch 

gegeven. 

In Wijck had Cuypers bij voorbaat afgezien van oriëntatie, omdat ‘de plaats 

voor het gebouw bestemd’ dit niet toeliet.84 In Eindhoven maakte hij er een 

punt van en zocht, daartoe aangespoord door Thijm, naar een 

architectonische oplossing voor het conflict tussen rooilijn en heilige linie, 

naar een compromis tussen een door de monumentale plaats in het 

stadsbeeld ‘strijdbare’ en een door de symbolische ruggengraat ‘ware’ 

compositie voor het kerkgebouw. Thijm had in een gepopulariseerde versie 

van zijn ‘Het Autaar ten Oosten’ een radicaal standpunt ingenomen: een niet 

georiënteerde kerk was voor hem geen kerk.85  

Ongevraagd presenteerde Cuypers het Eindhovense kerkbestuur naast de 

‘kathedrale’ variant van zijn modelkerk een tweede schetsontwerp. De kerk 

stond nu georiënteerd, dat wil zeggen met het koor naar de hoofdstraat, maar 

dankzij twee forse koortorens met rijkbewerkte portalen presenteerde deze 

zich toch met een monumentaal front en uitnodigende entrees aan de 

doorgaande weg. Het ontwerp werd ter zijde gelegd door het kerkbestuur. 

Geheel onbegrijpelijk was dit niet. De oplossing was uit compositorisch 

oogpunt aanvechtbaar. Het dakruitertje op de viering signaleert vooral het 

pijnlijk gemis van een vieringtoren als middelpunt van de compositie – een 

mankement aan een compositie met dubbeltorenfront, waar Reichensperger 

voor had gewaarschuwd. En deze was wat betreft de dispositie 

onbevredigend: de kerkgangers zouden aan de oostzijde van het transept 

binnenkomen, dus met hun rug naar het hoofdaltaar. Maar voor Cuypers was 

dit ontwerp de eerste stap van zijn ‘modelkerk’ naar een vrije compositie, van 
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een vanuit een literaire traditie symbolisch opgeladen historisch 

ideaalmodel86 naar een ‘organische’, ‘logische’, ‘natuurlijke’, ‘reële’, ‘rationele’ 

verhouding tussen niet alleen programma en compositie, maar ook tussen 

compositie en stedenbouwkundige situatie. Het beeld van de kerk als 

afbeelding van het Heilig Jeruzalem kon, zo begon ook hij te beseffen, niet 

meer als een vanzelfsprekende betekenisdrager geïmplanteerd worden in de 

moderne stad, maar werd pas zichtbaar en effectief wanneer er een organisch 

verband tot stand was gebracht met die stad als bouwwerk en als 

gemeenschap. Het kerkgebouw kon alleen nog gelezen worden wanneer het 

in discussie trad met de stad. Juist om het kerkgebouw als betekenisdrager te 

redden, moest het ideaalmodel worden opengebroken. Het wat curieuze 

straatfront van het variantontwerp voor de St. Catharina – een eigen vinding 

van Cuypers, geïnspireerd op Romaanse voorbeelden – en de eigenzinnige 

ontsluiting vormden de eerste, nog onzekere, stap in deze richting.  

 

Met deze omslag in het werk van Cuypers werd ook het uiteenlopen van de 

doelstellingen tussen hem en Thijm zichtbaar. Voor Thijm moest de St. 

Catharina de triomf worden van de herleving van de kerkbouwsymbliek in 

Nederland, het bewijs voor de levensvatbaarheid van zijn studie. Hij stelde 

alles in het werk om de georiënteerde variant uitgevoerd te krijgen en wendde 

zich via zijn vriend J. Smits, de hoofdredacteur van het katholieke dagblad De 

Tijd, tot aartsbisschop Zwijsen van Utrecht. Deze reageerde nuchter en 

afhoudend. Er bestond bij zijn weten geen kerkelijk voorschrift de kerk te 

oriënteren, wat echter niet wegnam dat hij graag zou zien dat men op de 

heilige linie bouwde waar het kon.87 Dit werd ook het officiële standpunt van 

de Nederlandse bisschoppen, vastgelegd bij de synode van 1865. Het 

oriënteren werd opgenomen in de kerkbouwvoorschriften – mogelijk onder 

invloed van de beweging – maar met de nadrukkelijke beperking: ‘quatenus 

locorum dispositio permittit’, dat wil zeggen voor zover de toestand ter plekke 

dit toeliet. In het exemplaar van de Acta et Decreta in het parochiearchief van 

de St. Catharina is deze passage dik onderstreept.88  

Cuypers ontdekte juist in zijn worsteling met de oriëntatie van de St. 
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Catharina dat het opnemen van de kerkbouwsymboliek in het programma 

van de negentiende-eeuwse parochiekerk een onmogelijke eis was. 

Oriënteren kon effectief zijn, maar een symbooltaal, ontleend aan kerkelijke 

leerstukken, verhalen en tradities, was niet de oplossing voor het 

ontwerpprobleem waar hij met zijn tijdgenoten voor stond.  

Zonder het te beseffen bewerkstelligde Thijm met De Heilige Linie dus 

precies het omgekeerde van wat hij had bedoeld. Wat de Engelsen al aan het 

einde van de jaren veertig hadden ontdekt, was nu ook duidelijk voor 

Cuypers: ‘symbolism’ was niet het antwoord op het dilemma waarmee de 

architect werd geconfronteerd als hij met zijn werk een herkenbare bijdrage 

wilde leveren aan de ontwikkeling van het stadsbeeld. Met de torenspitsen 

van de St. Catharina bracht Cuypers een hommage aan het werk van zijn 

vriend Thijm: deze werden verschillend uitgewerkt – de een meer 

opengwerkt, de ander met kantelen en weertorentjes – en verwijzen daarmee 

naar twee aspecten van de Mariaverering, zoals door Thijm beschreven in de 

Heilige Linie.89 En hij zou dit, waar het zo uitkwam, ook blijven doen. Het 

symbolisme werd voor hem een voorraad betekenissen waar uit kon worden 

geput bij het aankleden van het kerkgebouw, op dezelfde manier als hij dat 

deed met de historische motieven. ‘Ik heb er dikwijls over nagedacht dat men 

de twee torens ook wel eens aan de twee grote apostelen kan toewijden’, 

schreef hij Thijm kort na het verschijnen van de Heilige Linie.90 Maar de 

oplossing voor het ontwerpprobleem waar hij voor stond was het niet. Die 

vond hij in de architectuurtheorie en de ontwerppraktijk van zijn tijd.  
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Parish Churches, being perspective views of English ecclesiastical structures: 
accompanied by plans drawn to uniform scale, z.p. 1847 (tot op heden niet in 
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Nederland aangetroffen). Eastlake, Gothic Revival, p. 240-241, achtte hun 
Analysis van grote betekenis voor de ontwikkeling van ‘a more technical 
knowledge of Mediaeval design, and especially with regard to those details 
(...) [necessary] for completeness and thorough consistency in the 
appointments of a modern gothic building’; het boek was kortom: ‘the most 
useful of its class’. 
12 Didron, ‘Modèles d’églises romanes et gothiques’, Annales Archéologiques 
1852, p. 167. 
13 Zie Viollet-le-Duc, Dictionnaire V, ‘église’, p. 161. 
14 Viollet-le-Duc zag (evenals Reichensperger) een compositorisch gebrek in 
de kathedrale kerk met dubbel torenfront en schoof de vieringtoren naar 
voren als (naar zijn opvatting ook in de Middeleeuwen bedoelde) remedie: zie 
verder: hoofdstuk V.3.  
Wel zag Viollet-le-Duc een inniger verband tussen ‘église’ en ‘cathédrale’ dan 
Pugin: de cluniciënser kloosterkerken en de kathedralen zag hij als de 
‘monuments types’, de ‘modèles’ voor de parochiekerken. Maar ‘il ne faut pas 
croire cependant que ces petits monuments fussent des réductions des 
grands; l’imitation se bornait sagement à adopter les méthodes de construire, 
les dispositions de détail, l’ornementation et certains caractères 
iconographiques des vastes églises abbatiales ou des cathédrales’. 
Dictionnaire V, p. 161 (‘eglise’). Dit kan worden beschouwd als zijn 
grondbeginsel voor de eigentijdse parochiekerk. 
15 Zie Didron, ‘Modèles d’églises romanes et gothiques’, p. 164-167. Hij 
vernieuwt zijn belofte uit 1845, een reeks platen met voorbeelden uit te 
geven, citeert de tekst uit 1845, waarin kathedralen als voorbeelden werden 
gepousseerd (p. 165), kondigt trots het verschijnen aan van Viollet-le-Ducs 
‘La Cathédrale’ (i.e. het historische ideaalmodel) in de Annales, maar opent 
de reeks met voorbeelden van dorps- en parochiekerken en een kapel. 
16 Zie Viollet-le-Duc, ‘Modèles d’églises ogivales et cintrées’, Annales 
Archéologiques 1847, p. 169-177. Met een noot van Didron, waarin hij een 
serie voorbeelden van dertiende-eeuwse architectuur ‘van wegkapel tot 
kathedraal’ aankondigt (de aankondiging werd herhaald in 1852; 
afbeeldingen bleven echter schaars in de Annales). Afbeeldingen van Monréal 
verschenen in Encyclopédie d’Architecture 1855 en 1856. Monréal figureert 
ook in meerdere lemmata in de verschillende delen van Viollet-le-Ducs 
Dictionnaire.  
17 Viollet-le-Duc zag de cluniciënser kloosterkerken en de laattwaalfde- en 
dertiende-eeuwse kathedralen als de ‘monuments types’, de ‘modèles’ voor de 
parochiekerken. Maar waarschuwde: ‘Il ne faudrait pas croire cependant que 
ces petits monuments fussent des réductions des grands; l’imitation se 
bornait sagement à adopter les méthodes de construire, les dispositions de 
détail, l’ornementation et certains caractères iconographiques des vastes 
églises abbatiales ou des cathédrales.’ Dictionnaire V, p. 161 (‘église’). In deze 
laatste opmerking liggen tegelijk zijn grondbeginselen voor de eigentijdse 
parochiekerk besloten.  
18 A. de Baudot, Églises des bourgs et villages, Parijs 1867, 2 delen, ‘Préface’. 
De late datum van De Baudots werk laat zien dat de Fransen met het gotisch 
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rationalisme van Viollet-le-Duc weliswaar in de ontwikkeling van de theorie 
vooruitliepen op de High Victorians, maar hen in de ontwikkeling van het 
architectonisch ontwerp op afstand volgden. 
19 Reichensperger, Fingerzeige, p. 28. Voor zijn opvatting over de 
compositorische gebreken van de kathedraal zie verder hoofdstuk V.3. 
20 Reichensperger, Fingerzeige, p. 23, p. 24 en p. 26 e.v. 
21 Statz, Recueil, ‘Introduction’ (z.p.). In dit verband ook: G.G. Ungewitter, 
Land und Stadtkirchen (nach dem Tode des Verfassers hrsg. von E. 
Hillebrand), Glogau 1865–1868. 
22 Als ideaalmodel was de kathedraal nog een lang leven beschoren: zie 
bijvoorbeeld het vignet van L. Feininger in het programma van het Bauhaus, 
in: Germann, Neugotik, p. 164 en afb. 98; vgl. Le Corbusier, Quand les 
cathédrales étaient blanches. Voyage au pays des timides, Parijs 1937. Zie ook 
C. Peeters, ‘Dichterlijke visies op de gotische kathedraal’, Nader beschouwd. 
serie kunsthistorische opstellen aangeboden aan Pieter Singelenberg, 
Nijmegen 1986, p. 87-106. 
23 Brouwers, ‘Voordracht H. Servatius’, p. 13, spreekt n.a.v. de figuren in de 
wandschilderingen van Cuypers voor de St. Servaas over ‘een soort van 
historisch individueel realisme tot zekere hoogte van typisch idealisme 
verheven’; ook in de kerkontwerpen van Cuypers is sprake van een ‘typisch 
idealisme’, dat gaandeweg meer ‘historisch individueel realistisch’ wordt. 
24 Memorie van toelichting bij het schetsontwerp van de St. Martinus, p. 1. 
Gemeentearchief Maastricht, parochiearchief St. Martinus.  
25 Voor de verwijzing naar Veghel en Wijck als ‘modelkerken’: Cuypers aan 
Alberdingk Thijm, 7 december 1856; zie ook hiervoor, hoofdstuk III.3. Voor 
zover bekend maakte Cuypers houten maquettes voor de kerken in Wijck, 
Veghel en Eindhoven. De maquettes van Wijck en Veghel zijn nu in de 
collectie van het Stedelijk Museum Roermond; het houten model voor 
Eindhoven ‘dat bij het bouwen der kerk van veel dienst ter aanduiding 
verstrekte’ (‘Memoriaal’ van de St. Catharinaparochie, p. 207, Regionaal 
Historisch Centrum Eindhoven) werd door het kerkbestuur verkocht aan G. 
van Heukelums Museum voor Oud- en Merkwaardigheden te Utrecht, later 
opgegaan in het Centraal Museum te Utrecht. Het model was toen al 
verdwenen: in de museumcatalogus van 1876 komt het niet meer voor. Wijck 
en Veghel werden getoond bij Arti in Amsterdam. Het model van Eindhoven 
werd getoond in Antwerpen en waarschijnlijk ook in Londen op de 
Wereldtentoonstelling van 1863. Over de rol van de maquette in de 
Nederlandse architectuur zie: R.W. Tieskens e.a. (red.), Het kleine bouwen. 
Vier eeuwen maquettes in Nederland, Utrecht 1983. Het gebruik van de 
maquette als propagandamiddel voor een nieuwe architectuuropvatting komt 
hierin overigens niet aan de orde.  
26 Zie Pugin, Present State; Reichensperger, Fingerzeige; King, Vrais 
Principes. Zie ook, iets later, G. Jakob, Die Kunst im Dienste der Kirche. Ein 
Handbuch für Freunde der kirchlichen Kunst von G. Jakob, Domvikar und 
Assessor des Bisschöffl. Ordinariates zu Regensburg. Mit oberhirtlicher 
Druckgenehmigung, Landshut 1857 (tweede uitgave 1870). Cuypers bezat 
Reichensperger, King en Jacob (1857-1). 
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27 Over de liturgie na Trente zie: H. Jedin, ‘Das Konzil von Trient und die 
Reform des Römischen Messbuches’, Liturgisches Leben 1939, p. 30-66; G. 
Schreiber (red.), Das Weltkonzil von Trient sein Werden und Wirken, 
Freiburg 1951, 2 delen en vooral Th. Klauser, A Short History of the Western 
Liturgy, Oxford 1979 (tweede editie); vgl. J.A. Jungmann, Symbolik der 
katholischen Kirche, Stuttgart 1960 en idem, Missarum Solemnia. Eine 
genetische Erklärung der römischen Messe, Wenen 1962. Vgl. P. Guéranger, 
Institutions Liturgiques, Parijs 1878, 4 delen (tweede editie; de eerst editie 
verscheen tussen 1840 en 1852). Ook de liturgische beweging in Frankrijk, 
aangevoerd door Guéranger, stond voor de terugkeer naar een tridentijnse 
liturgie, ontdaan van de corrumperende invloed van het hof op de liturgie en 
ontdaan van laïcismen en gallicanismen. Hierover: W. Trapp, Vorgeschichte 
und Ursprung der liturgischen Bewegung, Regensburg 1940 en O. Rousseau, 
Histoire du Mouvement Liturgique (Lex Orandi 3), Parijs 1945. Zie ook M. 
Spiertz, Van aartsbisschop tot zonnelied. Sleutels tot het katholieke erfgoed, 
Nijmegen 1998.  
28 Hij waarschuwde: ‘qu’il est absolument indispensable qu’un architecte, qui 
désire dessiner des bâtiments et des ornements pour le culte catholique, 
acquière la connaissance de ses offices, des rubriques de ses livres de service, 
de Ceremoniale Episcoporum, des décrets de la congrégation des rites, et de 
commentaires sur les cérémonies qui ont été publiées par les autorités 
ecclésiastiques, tels que sont Cavalière, Gavanti, Merati, Baldeschi, Romsee.’, 
King, Vrais Principes, p. 130. 
29 Viollet-le-Duc, Dictionnaire I, ‘Autel’, p. 21; 40; 45; 49 en vooral p. 50-51 
en 53. Overigens begint het overladen van het altaar met wat Viollet-le-Duc 
‘ornements parasites’ noemt – waarbij hij in het bijzonder doelt op de steeds 
overdadiger retabels – naar zijn opvatting al in de veertiende eeuw, idem, p. 
50. 
30 Zie J.M. Leniaud, ‘Viollet-le-Duc et le mobilier religieux’, in: B. Foucart 
(red.), Viollet-le-Duc, Parijs 1980, p. 262-282 ; vgl. J.Y. Hamelin, ‘Viollet-le-
Duc et le mouvement liturigique au XIXiéme siècle. Le difficile bilan d’une 
œuvre contradictoire’, La Maison Dieu 142 (1980), p. 74-80. Als inspecteur-
generaal van de monumenten had Viollet-le-Duc een budget voor de 
herinrichting van kerken en kathedralen en langs die weg bijna twintig jaar 
lang een grote invloed op de herinrichting (Leniaud, op. cit. p. 264).  
31 Leniaud, ‘Mobilier religieux’, p. 262. 
32 Ook in Frankrijk, Duitsland, België en Nederland keerden velen zich in 
deze jaren nadrukkelijk naar Rome als het symbool van de religieuze 
eigenheid en de godsdienstvrijheid van de katholieken. Zie bijvoorbeeld J. de 
Maeyer, ‘Katholiek reveil, kerk en kunst’, in: Geurts e.a. (red.), Alberdingk 
Thijm. Erflater, p. 81-100, p. 86-91; Leniaud, ‘Mobilier religieux’, p. 263. De 
vanzelfsprekende verbinding door de neogotici van dit streven met de 
terugkeer naar de gotiek, als de vormentaal van de kerk van voor de 
reformatie, werd door de bisschoppen overigens veelal met de nodige 
terughoudendheid en enige argwaan bekeken. Zo steunde de Engelse 
kardinaal Wiseman de jonge Pugin bij zijn eerste neogotische kerken, maar 
stond hij tegelijk kritisch tegenover diens ‘historiserende’ disposities en zijn 
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theologisch onhoudbare gelijkstelling van gotische vorm en christelijke 
waarheid. Zie Stanton, Pugin, p. 48-49 en p. 80; Eastlake, Gothic Revival, p. 
347. 
33 Het ontwerp dateert uit 1859/60. De schilderingen zijn voor zover na te 
gaan niet bewaard gebleven. Of het hier ging om de kapel van het 
noviciaatshuis van de paters jezuïeten Mariëndaal, de kapel van het gesticht 
van de zusters van Liefde of een privé-kapel van Mgr. De la Geneste kon tot 
op heden niet met zekerheid worden vastgesteld. Foto’s van de schilderingen 
worden bewaard in het Cuypersarchief. Hoofdthema van de 
muurschilderingen waren de beproevingen van Pius IX in de strijd om de 
Pauselijke Staat ten tijde van Garibaldi. Over dit ontwerp zie: Cuypers aan 
Nenny 21 januari 1859; Cuypers aan Alberdingk Thijm, 10 maart 1860 (met 
een beschrijving van het iconografisch programma van de schilderingen); 25 
maart 1860 en 4 april 1860; zie ook Alberdingk Thijm, Hommage à sa 
sainteté Pie IX. 
34 Term naar: J. De Maeyer, ‘Katholiek reveil, kerk en kunst’, in: P.A.M. 
Geurts (red.), J.A. Alberdingk Thijm 1820–1889. Erflater van de negentiende 
eeuw, Baarn 1992, p. 81-100’, p. 82. Vgl. Klauser, A Short History of the 
Western Liturgy, (tweede uitgave), hoofdstuk IV en V, vooral p. 139 en 149-
150. Dit streven naar een volksverbonden liturgie betekende overigens niet 
dat ook de volkstaal werd gebruikt. Dit werd nog bij de synode van 1865 
expliciet verboden (enkele gezangen uitgezonderd: zie Acta et Decreta synodii 
provincialis ultrajectensis etc., Gestel St. Michallis [1865], p. 219) Ook 
Guéranger, geporteerd voor vernieuwing van de liturgie, was hier een 
tegenstander van. Wel kon of mocht het kerkvolk via vertalingen van het 
misboek meelezen en werd zo meer betrokken bij de mis. Cuypers was 
overigens geporteerd voor een ruimer gebruik van de volkstaal. ‘Zou dit weer 
die fatale aristokratische geest zijn, die ze hiertoe gebracht heeft?’, vroeg zijn 
vrouw Nenny zich af in een brief aan Cuypers, naar aanleiding van diens 
klacht dat de inwijding van de kerk in Wijck niet in het Nederlands was 
geschied. Zij zagen het bouwen van kerken als ‘werken voor het volk’ (Nenny 
aan Cuypers, 11 december 1858). Bij de kerk in Blauwhuis gebruikte Cuypers 
op demonstratieve wijze de volkstaal bij de aankleding van de kerk: langs het 
middenpad staan op de wangen van de kerkbanken psalmteksten, links in het 
Latijn, rechts idem in het Nederlands.  
35 De meeste van deze meubelstukken kwamen in de Middeleeuwen niet voor. 
Zie bijvoorbeeld de Dictionnaire van Viollet-le-Duc: de communiebank en de 
biechtstoel komen niet voor; de preekstoel alleen in een uitzonderlijk geval, 
ingebouwd in een muur; daarbij was hij tegenstander van kerkbanken, naar 
zijn opvatting een moderne (tridentijnse) inventie, die de kerkruimte 
aantastte (vgl. Pugin en Reichensperger: zij waren vóór kerkbanken, maar 
hadden bezwaar tegen de zgn. ‘pews’).  
Passiescènes, een laatmiddeleeuws, ‘Franciscaans’, thema, maakten na 
Trente sterk opgang: zie E. Mâle, Art religieux après Trente, Parijs 1932, p. 
494-495. Dergelijke scènes kwamen weliswaar al voor in de zeventiende- en 
achttiende-eeuwse schuilkerken in Amsterdam (zie bijvoorbeeld de 
afbeelding van De Star in W. Tepe, Paepsche vergaderplaatsen. Schuilkerken 
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in Amsterdam, Amstelveen 1984, p. 83). Maar als liturgisch gegeven is de 
kruisweg met veertien staties typisch negentiende-eeuws en in die tijd in 
Nederland bijzonder populair. Het lijkt of men in het bidden van de kruisweg 
een alternatief zocht voor publieke processies op straat, in Noord-Nederland 
sinds de reformatie verboden. Om dezelfde reden werden ook wel processies 
gehouden in de kerk. Vriendelijke mededeling Robbert Nachbahr.  
36 Relevant recent onderzoek naar achtergrond en ontwikkeling van de 
liturgie en de dispositie van het katholieke kerkgebouw in Nederland in de 
negentiende eeuw werd niet aangetroffen. Enige opmerkingen hierover in: 
J.A.S. van Schaik, ‘Liturgie en kerkmuziek’, in: Het Katholiek Nederland, 
1813–1913, Nijmegen 1913, II, p. 107-124. Idem bij Looijenga, Utrechtse 
School, passim. 
37 Vgl. Rousseau, Mouvement Liturgique, p. 192-193.  
38 Vgl. Klauser, Western Liturgy, p. 142.  
39 In 1854 werd een prijsvraag uitgeschreven voor een ‘Nieuwe Roomsch 
Catholieke kerk met toren, in zuiver Ogivalen of Gothischen stijl’ 
gepubliceerd in De Tijd 29 maart 1854, maar de uitgeloofde premie werd niet 
toegekend. Zie Parochiearchief St. Lambertus, Pastorie Lambertus, Veghel, 
map 9B1. Of Cuypers meedong dan wel achteraf de opdracht kreeg, is 
onduidelijk.  
40 Muthesius, High Victorian Movement, p. 142 e.v. 
41 Zie Klauser, Western Liturgy, p. 150. Zijn opmerking dat ‘only the Baroque 
architects succeeded in letting (the confessionals) into the walls’ is dus niet 
juist. 
42 In Wijck was sprake van een meervoudige opdracht met Dumont, Jamin en 
Weber als concurrenten. Van het schetsontwerp zijn alleen de memorie van 
toelichting en de opstand van het westfront bewaard gebleven. Zie archief 
Martinusparochie, Gemeentearchief Maastricht, II 168, e. Zie ook Th.J. van 
Rensch, De St. Martinuskerk van Wijck, Maastricht 1983; vgl. idem, ‘P.D van 
Laar, pastoor-deken van de St Martinusparochie te Wijck’, typoscript, z.p. 
z.d., met dank aan de auteur, die mij de (ongepubliceerde) tekst van deze 
lezing ter beschikking stelde. 
Het houten model van de St. Martinuskerk geleverd bij het ontwerp werd 
later gewijzigd naar het definitief ontwerp. Mogelijk moet de opstand van het 
westfront geïnterpreteerd worden als een ‘modelkerk’, bij wijze van specimen 
voorgelegd aan een potentiële opdrachtgever, niet als specifiek ontwerp voor 
deze locatie. Formaat, opmaak, uitwerking en onderschrift van deze tekening 
(Cuypers gebruikt de algemene aanduiding ‘Église Paroissale’, terwijl hij 
meestal de exacte naam en de plaats van de kerk vermeldde), komen overeen 
met die van de tekeningen in zijn ‘modellenboek’ voor kerkmeubilair uit deze 
jaren. 
43 L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom ’s-Hertogenbosch, Sint-
Michielsgestel 1872–1876. Geciteerd in: P. van Baal-van de Donk, P. van de 
Weijenberg, Lambertus Veghel. Een schepping in neogothiek van Pierre 
Cuypers, Veghel 1984, p. 8. 
44 Parochiearchief Lambertus, Pastorie Lambertuskerk Veghel, map 9B1, 
brief Cuypers aan van Miert, 19 januari 1860. De kerk werd ontworpen als 
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‘Onze Lieve Vrouwe kerk, 2e patroon St Lambertus’. Mogelijk speelde de 
afkondiging van het dogma onbevlekte ontvangenis in 1854 een rol in de ijver 
van Miert voor een steeds grotere, monumentalere Mariakerk. De 
Mariaverering nam een grote vlucht: het grootste deel van de nieuw 
opgerichte parochies na 1854 werd Mariaparochie (zie de statistieken in het 
Jaarboekje Katholiek Nederland) 
45 Archief Martinusparochie, Gemeentearchief Maastricht, II 168 b. 
46 Viollet-le-Duc zag al in de loop van de dertiende eeuw de ‘esprit 
d’entreprise’ binnensluipen in de ‘école laïque’: geldgebrek en haast gingen 
het werk domineren, met als gevolg toenemende onzorgvuldigheid en 
vervlakking in de uitvoering, maar ook deed ‘cette fièvre de rercherches et 
d’activité qui domine toute la civilisation moderne’ zijn intrede. Dictionnaire 
I, p. 151. 
47 In Alkmaar ging het kerkbestuur akkoord, maar werd bouwen voor eigen 
rekening vervolgens door de bisschop verboden; in Eindhoven stelde de 
provincie openbare aanbesteding als voorwaarde voor toekenning van het 
subsidie. 
48 Van de Willibrordus in Amsterdam (zie verder) werden in eerste instantie 
alleen koor en transept aanbesteed. In Sneek werd de aanbesteding verdeeld 
in vijf ‘perceelen’, naar believen van het kerkbestuur te gunnen. Zie S. de 
Blaauw, De Sint Martinuskerk te Sneek. Gotische vormen in negentiende-
eeuwse bezieling, Sneek 1984, p. 22. 
49 Pugin, True Principles, p. 2 e.v. 
50 Zie Dictionnaire I, ‘architecture’; vgl. Dictionnaire VI, ‘ogive’. Vgl. 
Reichensperger, Fingerzeige, p. 26, over zijn voorkeur voor stenen gewelven 
boven de Engelse houten kappen.  
51 Nieuwe materialen en constructies vonden hierin ook meer 
vanzelfsprekend een plaats: Cuypers ontwierp een gietijzeren constructie 
voor de spits van de middeleeuwse toren te Sittard (1858). Vgl. Pugin, die 
ijzerconstructies vooral zag als middel om traditionele constructies aan te 
vullen of te ondersteunen. 
52 Deze bleef overigens uitnodigen tot symbolische zingeving. Met de 
inmiddels omvangrijke iconografische literatuur was voor ieder motief, voor 
vrijwel iedere combinatie van motieven, achteraf een passende christelijk-
symbolische interpretatie te vinden. Er was zelfs een aparte term voor dit 
typisch middeleeuwse verschijnsel: ‘allegorese’, het achteraf toekennen van 
een symbolische betekenis aan om andere redenen gekozen oplossingen. 
Definitie bij Jungmann, Symbolik der katholischen Kirche, p. 36: ‘Allegorese: 
das Verfahren, in eine schon vorliegende, aus anderen Gründen so geformte 
Einrichtung nachträglich einen tieferen Sinn hineinzulegen, der bei ihr nicht 
beabsichtigt war.’ 
53 Zie brief Nenny aan Cuypers, 21 april 1861: ‘Bolsius vraagt of men, om te 
bezuinigen, de arc boutants niet 1,5 steen en de konterforten 2.5 steen kon 
maken, zoals te Veghel, terwijl voor Eindhoven de arc boutants 2 steen en de 
konterforten 3 steen zwaar zijn beschreven.’ Bij afwezigheid van Cuypers 
leidde zijn vrouw het bureau. 
54 Rochette, ‘Considérations’, p. 330. Hetzelfde bezwaar bij Gottfried Semper, 
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Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder Praktische 
Aesthetik. Ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde, 
Frankfurt 1860, 2 delen, I, p. 508, naar aanleiding van de Nikolaikirche in 
Hamburg.  
55 Manuscript in archief Alberdingk Thijm, KDC Nijmegen, 217 inv.nr. 4797. 
Hij gaf daarnaast een doorsnede van een vieringpijler. Beide schetsjes zijn 
gemerkt ‘Voor Wijck en Veghel’.  
56 Daniel Ohlmüller worstelde al in de Mariahilfkirche, München-Au, 1830, 
een van de vroegste neogotische kerken in Duitsland, met dit probleem. Zie 
plattegrond en dwarsdoorsnede in M.E. Förster, Monuments d’architecture, 
de sculpture et de peinture d’Allemagne depuis l’établissement du 
christianisme jusq’au temps modernes, publiés par Ernst Förster. Traduit de 
l’allemand par W. Suckau, E. Suckau, Parijs 1859–1867, 8 delen, I (1859), 
t.o.p. 68 (exemplaar in bibliotheek Cuypers). 
57 Zie Cuypersarchief, CuCo, map 1 en 2, met daarin verschillende ontwerpen 
uit jaren vijftig en zestig, waarbij een dwarsdoorsnede over het transept als 
onderlegger diende voor het ontwerp van hoog- en zijaltaren. 
58 Pugin, True Principles, p. 53-54; Viollet-le-Duc, Dictionnaire I (1854), p. 
147-48 (citaat), nader uitgewerkt in Dictionnaire V (1861), lemma ‘échelle’. 
59 Pugin, Contrasts, p. 3; S. Boisserée, Geschichte und Beschreibung des 
Doms von Köln, München 1842, p. 36; Reichensperger, Fingerzeige, p. 25; 
Neale, Webb, Symbolism of Churches, p. cxiv; Viollet-le-Duc, Dictionnaire 
VI, ‘ojive’. Vgl. A. Oxenaar, ‘Stad en monument’, in: G. Hoogewoud, J.J. Kuyt, 
A. Oxenaar, Cuypers en Amsterdam. Gebouwen en ontwerpen 1860–1898, 
Den Haag 1985, p. 29-34, p. 29-30, idem, De romantische droom van een 
rationalist. Het Centraal Station te Amsterdam van P.J.H. Cuypers 
(doctoraalscriptie UvA), Amsterdam 1986, p. 73-81; idem, Centraal Station 
Amsterdam. Een paleis voor de reiziger, Den Haag 1989, p. 56-61; A. van der 
Woud, ‘“Steenen Mystiek”. De proportiesystemen van P.J.H. Cuypers’, Archis 
1988, nr. 5, p. 38-46 en zijn herroeping van de ‘onscherpe conclusies’ van dit 
artikel in Waarheid en karakter, p. 352, noot 143. Zie ook Van Hellenberg 
Hubar, Arbeid en bezieling, passim, en vooral idem, ‘De “door wiskunst en 
verbeelding gebouwde kerk”. De “meester van het werk” en Cuypers’ 
proportiesysteem’, in: Bouwkunst. Studies in vriendschap voor Kees Peeters, 
Amsterdam 1993, p. 249-259. 
60 Op de schetsen van deze kerken in het Cuypersarchief zijn de systeemlijnen 
van de triangulatuur duidelijk te zien.  
61 Reichensperger, Fingerzeige, p. 28. 
62 Cuypers had de nieuwe sacristie gezien bij zijn bezoek aan Viollet-le-Duc in 
Parijs in 1854 en bezat het plaatwerk Monographie de Notre-Dame de Paris 
et de la nouvelle sacristie de MM Lassus et Viollet-le-Duc (…) (1856).  
63 Viollet-le-Duc, Dictionnaire, III, ‘choeur’. Vgl. idem, IX, ‘tabernacle’: 
‘L’établissement des tabernacles sur les autels ne date que du dernier siècle’. 
Zie ook E.E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné du mobilier français de 
l’epoque carlovingienne à la Renaissance, Parijs 1858–1875, 6 delen, I (1858), 
‘tabernacle’. Ook Pugin merkte op dat ‘The present tabernacles are by no 
means ancient, nor did they exist in the old English churches’: Present State, 
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p. 38. King liet deze opmerking van Pugin weg in zijn bewerking – wellicht 
vond hij deze ongepast – en voegde een opmerking toe over het primaat van 
de rubrieken: Vrais Principes, p. 127 e.v. Zo ook Reichensperger in de 
Fingerzeige: deze bleef eveneens keurig binnen de geldende voorschriften. 
64 Parochiearchief Laurentius, Gemeentearchief Alkmaar, notulen 
kerkbestuur d.d. 2 maart 1858. De synode van 1865 spreekt wel nadrukkelijk 
over ‘omheining’ van het priesterkoor. Dit was alleen te betreden door 
geestelijken (‘laici non admittantur’). Zie Acta et Decreta, p. 225. Met 
bijzondere dank aan dr. M.F.G. Parmentier, die zo vriendelijk was een 
werkvertaling te maken uit het Latijn van enige cruciale passages uit de Acta 
et Decreta. Gewoonlijk werd het koor afgesloten door de communiebanken, 
verbonden door een (smeedijzeren) hek. 
65 Voor de sacramentscultus in Nederland zie bijvoorbeeld Cornelis Broeres 
‘Dithyrambe op het Allerheiligste Sacrament’ uit 1845. Hierover: G. Brom, 
Cornelis Broere en de katholieke emancipatie, Utrecht 1955, p. 287-295. Vgl. 
L.J. Rogier, Katholieke herleving, Den Haag 1956, p. 233-238. 
66 Zie Cuypersarchief, archief CuCo. Aan de hand van de werknummers op de 
tekeningen valt een chronologie vast te stellen en een (globale) datering. 
67 De gotische sacramentstoren (1450) uit de St. Pieterskerk te Leuven geldt 
als het oudst bewaarde voorbeeld van zijn soort in de Nederlanden. 
68 Cuypers kende altaren van Statz o.a. via afbeeldingen in het Organ. 
69 Vgl. Leniaud, ‘Viollet-le-Duc et le mobilier religieux’, p. 262-281: bij de 
prijsvraag voor de Notre-Dame-de-la-Treille te Lille (1856) werd expliciet 
gevraagd om een hoogaltaar met een ‘flèche centrale pour l’exposition’. 
Lassus maakte hier in de toelichting bij zijn ontwerp bezwaar tegen, omdat 
dergelijke grote pinakels de architectonische lijnen en de volumes in het 
interieur van het koor braken. Viollet-le-Duc volgde hem in deze kritiek en 
vond o.a. een flexibele oplossing door de expositie in een gigantisch 
‘ostensoir’. De ontwikkeling van de vormgeving van de monstrans – die na 
het Concilie van Trente een belangrijke rol kreeg in de liturgie – in de 
neogotische beweging en bij Cuypers is in dit verband typerend. Cuypers nam 
middeleeuwse reliekhouders als uitgangspunt, maar deze werden opgerekt en 
vergroot in verband met de nieuwe functie als houder waarin de hostie 
tijdens de mis en/of het lof aan de verzamelde parochie werd getoond. 
Vriendelijke mededeling Jean-Pierre van Rijen, die onderzoek doet naar 
negentiende-eeuws kerkzilver in Nederland.  
70 Jakob, Kunst im Dienste der Kirche, p. 126-161. Jacob onderstreept daarbij 
het belang van de besluiten van de Provinciale Synodes, naast de 
‘Bestimmungen’ in de ‘Ritualbucher’ en van de Congegratie van de Riten, als 
leidraad bij de inrichting van het kerkgebouw. Zie Viollet-le-Duc, 
Dictionnaire II, ‘autel’, waarin hij steeds de eenvoud en de afgewogen 
opbouw van het middeleeuwse altaar benadrukt. 
71 Bij de Bonifatiuskerk te Leeuwarden herhaalde hij dit motief. Door het koor 
heel laag te maken in verhouding tot viering en schip was het effect hier nog 
dramatischer. Overigens was de enig denkbare functie voor deze kooromgang 
bij de wijding van kerk en altaar. De bisschop maakte hierbij een gang rond 
het hoogaltaar. 
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72 Eerst vooral losse figuren in architectonische setting, eind jaren 
zestig/begin zeventig ook retabels met geschilderde of in reliëf 
gebeeldhouwde panelen. Zie Cuypersarchief, archief Cuypers en Co, map 1. 
73 Leniaud, Lassus, plaat XLI. 
74 Zie F. Schmitz, Der Dom zu Köln. Seine Konstruction und Ausstattung, 
Keulen 1868–1879, plaat L7 blad 1 en 2. 
75 In altaarontwerpen van Cuypers uit de loop van de jaren vijftig is steeds 
vaker te zien hoe het zijden baldakijn over de expositietroon het gehele altaar 
gaat omvatten, als een vorm van overhuif, gelijk Maria’s ‘Schutzmantel’. In de 
loop van de jaren zestig verschijnt dan het ciborium, dat vooral in de loop van 
de jaren zeventig populair lijkt te zijn geworden: zie de altaren in Blauwhuis 
en Sneek; zo ook elders binnen de beweging: zie bijvoorbeeld het ontwerp 
van Von Ferstel voor de Votivkirche te Wenen (1873), en ontwerp van 
Rincklake voor de Dom te Keulen (1872). Vgl. F. H(eynen), ‘Het overhuifd 
hoog-altaar der St. Ignatiuskerk te Nijmegen’, Dietsche Warande 1871, p. 26-
61 en p. 183; Schiphorst, ‘Een toevloed van werk’, p. 162-164. Al rond 1855 
maakte Cuypers twee schetsen voor een ciboriumaltaar in barokke 
stijlvormen, vermoedelijk voor bisschop Zwijsen, die wellicht bedoeld waren 
voor het Utrechtse grootseminarie te Rijsenburg: zie Looijenga, Utrechtse 
School, p. 124-125 en Schiphorst, ‘Een toevloed van werk’, p. 262-263.  
76 P.J.H. Cuypers, ‘De nieuwe parochiale kerk v.d. H.Bonifacius, te 
Leeuwarden. Ontleend aan de mededeelingen verstrekt aan de bezoekers der 
Algemene Vergadering te Leeuwarden’, Bouwkundig Weekblad 1884, p. 293-
295, p. 294. In dit artikel gaat Cuypers uitgebreid in op de symboliek van het 
kerkgebouw. 
77 Deze ‘Neubildung’ werd herkend en niet altijd gewaardeerd: ‘meermalen 
had Cuypers de voldoening door hem onafhankelijk ontworpen oplossingen 
later in oude voorbeelden terug te vinden. Voldoening tegen hen die meenden 
dat hij afkeurenswaardige nieuwigheden in zijn werken schiep’. Jos. Cuypers 
naar aanleiding van de kerk in Blaricum in: Tentoonstelling der werken, p. 
40. 
78 Crook, Dilemma of Style, p. 72, vooral noot 27. 
79 Pugin onderstreepte dat een parochie niet boven haar macht mocht 
bouwen, maar wel het uiterste moest offeren voor haar kerk. True Principles, 
p. 37. Volgens de Nederlandse bisschoppensynode van 1865 was het de taak 
van de pastoors te zorgen dat de kerken ‘schitteren door bekoorlijkheid, en 
stralen door versiering’ (‘venustate splendescant, et ornatu fulgeant’), Acta et 
Decreta, p. 222.  
80 C. Broere, geciteerd in Brom, Cornelis Broere, p. 292. Vgl. Klauser, 
Western Liturgy, p. 148-150, over het koor als ‘troonzaal voor het sacrament’. 
81 Foto in Parochiearchief Dominicuskerk, Gemeentearchief Alkmaar. De 
synode van 1865 schreef alleen een tafel en en tabernakel voor en gaf de grens 
aan van wat mocht qua decoratie en opbouw – klaarblijkelijk om uitwassen te 
voorkomen.  
82 Parochiearchief St. Catharinakerk, Regionaal Historisch Centrum 
Eindhoven. Opdracht aan Cuypers februari 1858; ontwerpen ingediend 
februari 1859. Cuypers bouwde hier eerst een houten noodkerk. Zie ook J. 
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Aarts, ‘Beknopte geschiedenis der parochie en der kerk van de H. Catharina’, 
in: Parochie en kerk van Eindhoven, Eindhoven 1913, eerste afdeling.  
83 Parochiearchief St. Catharina, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, 
nr. 391. 
84 Memorie van toelichting bij het schetsontwerp, Parochiearchief St. 
Martinuskerk, Gemeentearchief Maastricht. 
85 Onder de titel Geen kerkelijke bouwkunst zonder oriëntatie verscheen in 
1859 een samenvatting van zijn studie in pamfletvorm, gericht aan 
bisschoppen en bouwpastoors. Hierin eiste hij: ‘dat men zich onthoude van 
kerkelijke bouwkunst te spreken, bij kerken die niet georiënteerd zijn’ 
(‘Voorbericht’). 
86 Zie J. Sauer, Symbolik des Kirchengebaüdes und seiner Ausstattung in der 
Auffassung des Mittelalters, Freiburg 1924 (eerste uitgave 1902), p. V 
(inleiding), waarin hij benadrukt dat de kerkbouwsymboliek eerst en vooral 
als literair verschijnsel onderzocht moet worden. Volgens Klauser, Western 
Liturgy, p. 140-142 is deze literaire traditie er mede de oorzaak dat de 
kerkbouwgeschiedenis nog steeds niet of onvoldoende vanuit het programma 
van eisen wordt opgebouwd.  
87 In een brief aan Thijm vatte Smits het antwoord van Zwijsen samen: ‘1e. 
dat hij te Eindhoven niet anders heeft gezegd, dan dat er geen kerkelijk 
voorschrift bestaat waarbij de verplichting is opgelegd, om op de heilige linie 
te bouwen. 2e. dat hij gaarne zien zal, dat men op de heilige linie bouwt, waar 
’t kan, maar dat hij niet meent iemand daartoe te mogen verplichten.’ 
Geciteerd naar: J. Witlox, ‘Mgr. Zwijsen en de Heilige Linie!’, Bossche 
Bijdragen VIII (1926/27), p. 376-377. Met dank aan dr. J. Peijnenburg, die 
mij wees op dit artikel.  
88 Acta et Decreta, p. 223. 
89 Naar de zogenaamde Lauretaanse litanie waren de torens gewijd aan de 
kracht, respectievelijk de zachtheid van Maria, dat wil zeggen aan de 
strijdende kerk en de kerk als toevluchtsoord. Vgl. Heilige Linie, p. 121. 
90 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 6 januari 1860. 
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Het gotisch rationalisme en het romaans 

  

Kort na de St. Catharinakerk te Eindhoven kreeg Cuypers de opdracht voor 

een reeks kerken die alle een plaats moesten krijgen in het hart van 

dichtbebouwde historische binnensteden: drie grote kerken voor 

respectievelijk de jezuïeten te Rotterdam (1858), een oude statie van de 

Augustijnen te Amsterdam (1859), de Dominicanen te Alkmaar (1861), en een 

wat kleinere voor de katholieke parochie te Doetinchem (1859). Met deze 

ontwerpen sloeg hij een nieuwe richting in. De ontwerpen blijven wat de 

constructieve structuur betreft overwegend gotisch, maar in de vormentaal 

zijn ze eerder romaans geïnspireerd en een ruime viering met lichtkoepel en 

toren vormt, als nieuw thema in zijn werk, steeds het centrale element in de 

compositie. Oppervlakkig gezien lijkt hier de invloed zichtbaar te worden van 



  

zijn herstelwerk aan de Munsterkerk te Roermond en meer in het algemeen 

het gegeven dat hij woonde en werkte te midden van de romaanse en 

romano-gotische bouwkunst van Maas- en Rijnland.1 Dit zal zeker een rol 

hebben gespeeld. Zo kreeg hij de opdracht voor de Posthoornkerk te 

Amsterdam mede nadat hij het kerkbestuur de Munsterkerk had laten zien. 

Maar bij nadere beschouwing blijkt zijn keuze voor het romaans voort te 

komen uit een meer fundamentele verandering in zijn opvatting van de 

architectonische compositie en zijn benadering van het stijlprobleem. Al in de 

overigens nog ‘zuiver’ gotische ontwerpen uit de jaren vijftig koos Cuypers, 

zoals in het vorige hoofdstuk werd geconstateerd, steeds vaker voor romaans 

geïnspireerde oplossingen: in de altaardisposities (ciborium), de 

koorafsluitingen (Wijck, Alkmaar), het compositieschema (westfront 

Eindhoven) en in de omgang met volumes en de detaillering van wanden. Dat 

deze veranderende voorkeuren voortkwamen uit het gebruik, uit de 

liturgische eisen, geeft aan dat het hierbij niet alleen ging om de keuze voor 

een andere stijl, een ander ornament, uit contextuele, historische, of 

ideologische overwegingen. Cuypers zocht, zoals zal blijken, praktische en 

esthetische oplossingen voor een nijpend ontwerpprobleem. Na de 

Catharinakerk moet hem duidelijk zijn geworden dat de hooggotische 

kruisbasiliek niet de ideale oplossing bood voor het probleem van de 

stadsparochiekerk. Deze kon in de negentiende eeuw niet meer aan alle eisen 

voldoen. Dit probleem was elders al aan de orde gesteld en men dacht dat, via 

de rondboogstijl, het romaans een uitweg kon bieden. 

In Frankrijk was het probleem aan de orde gesteld door de Académie, in het 

kader van de algemene kritiek vanuit dit instituut op de gotiek als bron voor 

een eigentijdse kerkelijke architectuur. Ook in Duitsland zag men al snel de 

bezwaren die kleefden aan de sterke nadruk op de constructieve structuur in 

de gotiek, in het bijzonder het ribgewelfsysteem met luchtbogen, als het ging 

om de zeggingskracht van het gebouw in het stadsbeeld. Gottfried Semper 

bijvoorbeeld onderkende weliswaar de grote ruimtelijke kwaliteit van de 

gotische kathedraal. Deze was ‘nach rein perspektivischen Gesetzen’ 

ontworpen, zo stelde hij in een van zijn colleges, waarbij ‘das Innere alles 

war’. Maar van buiten zag een gotische kerk er naar zijn opvatting uit ‘als 



  

wäre sie nicht fertig, oder als sollte sie noch eine Umkleidung erhalten’ en hij 

hield zijn studenten de ‘malerische Gebäudemasse’ van het romaans ten 

voorbeeld. In zijn theoretisch hoofdwerk Der Stil nam hij een scherper 

standpunt in en veroordeelde het ‘nackte erscheinen der funktionirenden 

Theile’ in de gotiek, die ‘wie der geharnischte Seekrebs sein Knochengerüst 

zur Schau trägt,’2 In zijn eigen kerkelijke werk liet Semper zich inspireren 

door de byzantijnse en vroegmiddeleeuwse architectuur, waaronder de 

romaanse kerkbouw van het Rijnland.  

Het romaans was sinds de jaren dertig en veertig in zwang bij de Pruisische 

Schinkelschule (zie het werk van Persius, Stüler, Soller, Busse) in Baden 

(Heinrich Hübsch) en in Beieren (Von Gärtner) en de invloed van deze stijl 

was ook in het Rijnland te vinden, vooral in het werk van J.C von Lassaulx. 

Het romaans, of de rondboogstijl, werd daarbij wel gezien als een onvoltooide 

overgangsfase van de (nog sterk Romeins beïnvloede) vroegchristelijke en 

byzantijnse architectuur naar een inheemse Duitse bouwkunst. Dit project 

was voortijdig onderbroken door de intrede van de spitsboogstijl, en daarom 

bij uitstek geschikt om weer op te nemen bij het zoeken naar een stijl voor de 

eigen tijd.3 De vormentaal van het romaans was bovendien een gepast middel 

om gestalte te geven aan het – ook buiten de beweging – opkomend streven 

naar een in scherp gelede volumes uitgedrukt ruimteprogramma. Zo werd in 

de loop van de jaren vijftig in Pruisen, onder invloed van Friedrich Wilhelm 

IV en zijn ‘Hofbaurat’ en ‘Dezernent für Kirchenbau’ F.A. Stüler, steeds meer 

de nadruk gelegd op een vrije massageleding in organische samenhang met 

landschap of stadsbeeld.4 Niet toevallig zond Friedrich Wilhelm IV, die zich 

persoonlijk beijverde voor deze nieuwe synthese tussen gebouw en context, 

Stüler tot tweemaal toe naar Engeland om te rapporteren over de 

ontwikkeling van de kerkbouw daar.5 

De Keulse neogotici waren echter tegen een moderne ‘Rundbogenstil’ zoals 

voorgesteld door Heinrich Hübsch en hadden bezwaar tegen een eigentijds 

gebruik van het romaans in de weinig archeologisch correcte vormen zoals 

toegepast door Von Lassaulx. Reichensperger zag het romaans als een 

onvoldragen overgangsperiode en omschreef deze in zijn Fingerzeige als een 

gevaarlijke ‘Eselsbrücke’ tussen klassiek en gotiek, misbruikt om alles onder 



  

te verzamelen wat rondbogen had maar noch Grieks noch gotisch was.6 Door 

toedoen van Ernst Zwirner, de Keulse Dombouwmeester, werd in de 

prijskamp om de Nicolaikirche te Hamburg het winnend ontwerp van 

Semper voor een Byzantijns-romaanse centraalbouw ingeruild voor G. Scotts 

door de hoge gotiek geïnspireerde kathedraal.7 Deze stijlstrijd tussen 

Rijnland en Pruisen – uitgevochten in het neutrale Hamburg – had overigens 

niet alleen een verschil in architectuuropvatting als achtergrond, maar hield 

ook verband met de religieuze en vooral de politieke tegenstellingen tussen 

het protestantse koninkrijk en zijn katholieke provincie. Bij monde van G. 

Kallenbach richtte het Organ für christliche Kunst zich nog in 1858 expliciet 

tegen de Pruisische ‘Hofbaurat’ Stüler en zijn byzantijns-romaanse 

basilieken, die ook vanwege de lagere bouwkosten steeds populairder 

dreigden te worden.8 Men voelde dit als een opdringen van Pruisen in het 

Rijnland. Niettemin sprak Kallenbach daarbij de overtuiging uit dat er op den 

duur een synthese zou moeten ontstaan tussen romaans en gotiek als nieuwe 

kerkelijke architectuur. Want ook in zijn ogen bood het neoromaans 

tegenover de neogotiek ruimtelijk en compositorisch meer 

variatiemogelijkheden, zeker in een stedelijke context, terwijl er toch in 

middeleeuwse, christelijke en nationale vormen werd gebouwd, iets wat van 

de Rundbogenstil van Hübsch niet gezegd kon worden.9 

Het is mogelijk dat Cuypers op zijn reizen door het Rijnland werk van Von 

Lassaulx is tegengekomen. Deze bouwde in de jaren dertig en veertig vooral 

in de streek rond Koblenz een aantal kerken, scholen en pastorieën in een 

eigenzinnige neoromaanse stijl. Zijn gebouwen waren sterke, uit bijna zuiver 

geometrische vormen opgebouwde composities, meestal uitgevoerd in schoon 

metselwerk.10 Zeker is dat Cuypers, toen hij voor zijn tweede huwelijksreis in 

1859 de Rijn opstoomde naar Freiburg im Breisgau, daar de Ludwigskirche 

zag van Hübsch, de Badense vader van de Rundbogenstil: een sobere 

kruisbasiliek, die zich met een bescheiden front, zonder torens, als 

vanzelfsprekend in het gesloten straatbeeld voegde, maar tegelijk in het 

silhouet van de stad werd geaccentueerd door een forse, Rijnlands-romaanse 

vieringtoren.11 Op deze reis, die het jonge paar langs een reeks steden in 

zowel Duitsland als Frankrijk voerde, werden gotische en neogotische en 



  

ongetwijfeld ook romaanse en – waar voorhanden – neoromaanse 

bouwwerken bekeken.12 Cuypers zal bovendien de artistieke productie van de 

Schinkelschule hebben gevolgd en kennis hebben gemaakt met de nieuwe 

ontwikkelingen in de kerkbouw in Pruisen. Via plaatwerken als het 

Architectonisches Skizzenbuch, het Architectonisches Album en vooral de 

Entwürfe zu Kirchen, Pfarr- und Schul Häusern. Zum Amtlichen Gebrauche 

bearbeitet und herausgegeben von der Königlich Preussischen Ober-Bau-

Deputation, Potsdam, 1846 e.v., zullen hem kerkontwerpen van Stüler en 

Soller en enkele van Persius en Busse onder ogen zijn gekomen.13 In deze 

plaatwerken is te zien hoe de klassiek symmetrische composities, opgebouwd 

uit forse geometrische volumes, in de loop van de jaren vijftig nadrukkelijker 

werden aangepast aan de context en ‘schilderachtiger’ van aard worden. 

Voorplein, portico, narthex, een asymmetrisch en vaak vrijstaand geplaatste 

toren, maar ook de vieringkoepel of -toren, werden vanzelfsprekende 

elementen, waarmee men trachtte het ontwerp te integreren in de structuur 

van de stad of het landschap.14 Wat hierbij precies de rol was van het 

romaans is niet duidelijk. Het lijkt de verbindende schakel te zijn geweest 

tussen de symmetrische composities van het classicisme en de meer 

organische plattegronden en opstanden van de gotiek. Zeker is wel dat men 

keek naar de ontwikkelingen in de neogotische beweging, vooral in Engeland: 

in 1857 zond Friedrich Wilhelm IV Stüler hier voor de tweede keer naar toe 

om te rapporteren over de ontwikkeling van de kerkbouw.15 

Ook in Frankrijk was er na 1850 een groeiende belangstelling voor het 

romaans als mogelijk voorbeeld voor de eigen tijd, begeleid door eenzelfde 

discussie als in Duitsland. In eerste instantie werd het romaans slechts uit 

archeologisch oogpunt beschouwd. Het was van belang als stap in de 

ontwikkeling van de Romeinse en vroegchristelijke architectuur naar de 

gotiek – ‘un trait d’union entre l’Antiquité et le XIIIe siècle’16 – en werd juist 

daarom door de kopstukken van de beweging, Didron en Viollet-le-Duc, als 

voorbeeld ongeschikt bevonden. In de loop van de jaren vijftig veranderde dit 

beeld onder invloed van een jongere generatie (restauratie)architecten en 

kreeg het romaans een positie als volwaardige stijlperiode in de Franse 

architectuurgeschiedenis.17 Daarmee werd het acceptabel als voorbeeld voor 



  

de eigen tijd en inzetbaar bij het oplossen van het probleem van de 

parochiekerk. Ook van deze ontwikkeling kreeg Cuypers het nodige mee. Uit 

de Revue Générale van Daly kende hij Questels Saint-Paul te Nîmes (1835; 

gebouwd 1838–1850), veelal beschouwd als het beginpunt van het 

neoromaans in Frankrijk, maar binnen de neogotische beweging afgewezen 

vanwege de vormentaal, die men archeologisch niet correct vond. Mogelijk 

was ook Vaudoyers ontwerp voor de kathedraal van Marseille (1845–1852) 

tot hem doorgedrongen, die met een reeks koepels en een mengeling van 

Romeinse en Byzantijnse elementen een Franse parallel vormt met de 

‘Rundbogenstil’.18 Relevanter – zeker voor de ontwikkeling van de 

vieringkoepel bij Cuypers – is het werk van architect Paul Abadie, in zijn 

jonge jaren een medewerker van Viollet-le-Duc, die met zijn Saint-Martial te 

Angoulême (1849–1856) geldt als pionier van het archeologisch correcte 

neoromaans in Frankrijk.19 Abadie restaureerde onder toezicht van Viollet-

le-Duc zowel de Saint-Pierre te Angoulême (vanaf 1850) als de Saint-Front te 

Périgeux (vanaf 1853), de belangrijkste voorbeelden van de opvallende 

Byzantijns-romaanse koepelbouw uit de Périgord, en de resultaten van zijn 

onderzoekingen vonden direct hun weg naar Viollet-le-Ducs Dictionnaire. 

Eerst in het lemma over koepels (Dictionnaire IV, 1859) en later in dat over 

pendentieven (Dictionnaire VII, 1864) deed Viollet-le-Duc verslag van de 

historische en vooral de technische bevindingen van Abadie over de Zuid-

Franse koepelconstructies, een tot dan vrijwel vergeten fenomeen.20 Cuypers 

kreeg deze teksten onder ogen precies in de jaren waarin hij zelf aan zijn 

eerste vieringkoepel begon.  

Cuypers heeft in deze periode – voor zover bekend – geen uitspraken gedaan 

over de betekenis van het romaans voor zijn werk. Het lijkt er echter op dat 

hij de opvatting huldigde van Viollet-le-Duc. Jaren later, in 1875, inmiddels 

benoemd tot Dombaumeister in Mainz, omschreef hij het romaans als stap in 

een organische ontwikkeling. Deze begon met de introductie van de 

gewelfbouw in de vroege Middeleeuwen en vond zijn hoogtepunt in de 

spitsbooggewelven van de dertiende-eeuwse gotiek: ‘Denn was wir dermalen 

allgemein als Romanisch bezeichnen, ist nicht sowohl ein in sich 

abgerundetes, lebensfähiges System, sondern es ist ein Vorstufe dessen, was 



  

das spätere Mittelalter (...) zur vollen Reife entwickelte.’21 De Dom in Mainz 

was, naar zijn opvatting, het levend bewijs van deze ontwikkeling. In deze 

kerk, begonnen in de tiende eeuw, steeds vernieuwd na een reeks branden en 

aan het eind van de dertiende eeuw min of meer voltooid, zag men de 

verschillende systemen van romaans en gotiek letterlijk uit elkaar 

voortkomen en de vormentaal van de gotiek als wingerd de ‘einst so 

schlichten Mauermassen’ van het romaans omranken, aldus Cuypers.22 

Opvallend is dat hij er in zijn eigen werk geen moeite mee lijkt te hebben 

gehad terug te grijpen op deze overgangsstijl. Eerder integendeel: het lijkt of 

juist het overgangskarakter, het zoekende dat in het romaans werd gezien, de 

stijl bij uitstek geschikt maakte als hulpmiddel bij het vinden van een 

oplossing voor een eigentijdse opgave, waarbij eveneens sprake was van een 

‘evolutie’ in het ‘System’.  

De introductie van romaanse vormen in Cuypers werk, zo mag worden 

gesteld, kwam voort uit zijn pogingen het conflict tussen de constructieve 

structuur en de ruimtelijke compositie van de kerk op te lossen – een conflict 

dat zich steeds dwingender aandiende – en een synthese te vinden tussen een 

rationele, waarheidsgetrouwe constructie en een monumentale, op 

stedenbouwkundig niveau ‘effectieve’ compositie; tussen zijn vooral door 

Viollet-le-Duc geïnspireerde voorkeur voor skeletbouw, nog goed zichtbaar in 

de kerk te Eindhoven, en een meer romaans geïnspireerde, Semperiaanse 

nadruk op het componeren met vastomlijnde volumes, die naar voren komt 

bij de Posthoornkerk (zie verder).23 En dat alles – en daar ligt uiteindelijk de 

crux van deze ontwikkeling – als antwoord op de sterk gemarginaliseerde 

positie van het katholieke kerkgebouw in de stad. Door de evenwichtiger 

verhouding tussen horizontalen en verticalen, met hier en daar een scherp 

getrokken diagonaal als afsluitend accent, was de inpassing van het 

kerkgebouw in stad en landschap aan de hand van het romaans 

gemakkelijker dan met het sterke verticalisme van de hoge gotiek. De 

ontwikkeling eerder aangegeven in Cuypers’ toegepaste kunst, in het 

bijzonder zijn altaarontwerpen (zie hoofdstuk I en IV) voltrok zich nu ook in 

de kerkbouw. Het rijkgeschakeerde, overheersend verticaal geaccentueerde 

beeld van het kerkgebouw, als maaswerk, als filigrain getekend tegen de 



  

horizon, maakt plaats voor een zich uit de plattegrond en de constructie 

ontwikkelende compositie in helder gelede volumes, met een in forse trekken 

getekend silhouet. Pinakels, het motief waarmee in de gotiek naar Viollet-le-

Duc vrijwel ieder element van het gebouw een verticaal accent kreeg, altijd al 

spaarzaam toegepast door Cuypers, verdwenen nu bijna geheel uit zijn 

ontwerpen. Natuurlijk speelden economische factoren daarbij als steeds een 

rol. De nadruk op de constructie, het constructieve skelet, als 

betekenisdrager, in navolging van de dertiende-eeuwse gotiek, vroeg om een 

meer complexe en rijkere detaillering, in casu om meer natuursteenwerk, dan 

het componeren met volumes en vlakken naar het romaans. Bovendien 

konden de verschillende betekenislagen hierbij gemakkelijker worden 

toegevoegd via materiaalgebruik (‘structurele polychromie’), bekleding 

(tegels, sgrafitto, etc.) en schilderwerk. Maar de voornaamste drijfveer was 

van programmatische aard.  

Het kerkbouwschema dat rond het midden van de jaren vijftig werd bepleit in 

de neogotische beweging leverde – zo was Cuypers inmiddels gebleken – 

problemen op voor de liturgische dispositie en de ruimtelijke organisatie van 

het gebouw. De eigentijdse liturgie, met het streven naar een volksverbonden 

mis en een belangrijke plaats voor de preekstoel, vroeg – als gezegd – om een 

samengevatte kerkruimte en goed zicht op het altaar. De viering kreeg daarbij 

veel nadruk. Dit schema was slecht te verenigen met de voorkeur binnen de 

beweging voor een driebeukige kruisbasiliek met relatief smal schip en een 

nadrukkelijke ruimtelijke driedeling (schip, viering, koor), vooral binnen de 

Keulse tak veel toegepast. Vanuit Engeland (Pugin) kwam daarbij een verbod 

op het aanbrengen van galerijen of tribunes – door de meer dogmatische 

Ecclesiologists beschouwd als een inbreuk op het verticale karakter van de 

kerkruimte – wat juist bij grote stadsparochiekerken de aangewezen 

oplossing leek om op de meestal beperkte bouwterreinen toch het gevraagde 

aantal zitplaatsen te kunnen realiseren. De Schinkelschule richtte zich, op 

zoek naar bruikbare ruimtevormen, naar de vroegchristelijke basilica, door 

het plaatwerk van Bunsen opnieuw onder de aandacht gebracht.24 Met haar 

eenvoudige en ruime, rechthoekige schip, eindigend in een halfronde apsis, 

was deze bijzonder geschikt voor de evangelische eredienst en ook goed 



  

bruikbaar voor de katholieken. Maar dit model werd, als gezegd, in de 

neogotische beweging niet geaccepteerd. Zeker voor de Keulse neogotici was 

het te Pruisisch en vooral: te klassiek, met de als evangelische kerk ingerichte 

Romeinse basilica te Trier als afschrikwekkend voorbeeld. Deze stond, zoals 

viel te lezen in het Organ, te dicht bij het Romeins.25 

Ook het compositieschema zoals voorgeschreven door Reichensperger in de 

Fingerzeige – symmetrisch front met toren, schip, viering en koor in axiale 

opeenvolging – was, zoals Cuypers al had ontdekt, niet zonder meer geschikt 

voor locaties in gesloten stadsbeelden. Want waar geen voorplein kon worden 

gecreëerd – niet toevallig een sterke wens vanuit de beweging – en geen 

stedelijke as gericht op de kerk, had een symmetrisch westfront nauwelijks of 

geen effect. De waarschuwing tegen geminiaturiseerde kathedralen was 

zinnig en terecht, maar het kortweg propageren van de middeleeuwse 

parochiekerken als voorbeeld was onvoldoende als oplossing voor het 

probleem van de eigentijdse stadsparochiekerk. 

Pugin had met de Apology en de afbeelding van zijn kerkontwerpen op het 

frontispies al in 1843 de voorzet gegeven voor een vrijere, meer organische, 

bij de context aansluitende opvatting van ruimtevormen en compositie. Bij 

deze ontwerpen zat ook een aantal voorbeelden met een vieringtoren als 

centrum van de compositie, enigszins analoog aan de romaanse voorbeelden 

in het Maas- en Rijnland en waarschijnlijk beïnvloed door de landelijke 

parochiekerken uit de Middeleeuwen in Normandië. King had cruciale 

passages uit deze tekst – zonder de afbeelding – in 1854 opgenomen in de 

Vrais Principes, waaronder het pleidooi voor een vrije plaatsing van de toren 

als middel om de symmetrische compositieschema’s open te breken. Deze 

vrijere opvatting van de dertiende-eeuwse modellen drong echter maar 

langzaam door in de beweging op het vasteland. Zo hield Statz, letterlijk en 

figuurlijk Cuypers’ meest nabije voorbeeld in de beweging rond het midden 

van de jaren vijftig, met zijn neogotische kerken in het Rijnland vrij strikt 

vast aan een symmetrische plattegrond met driedeling en idem compositie; 

wel is er een groeiende neiging in zijn werk naar de hallenkerk, als antwoord 

op het verlangen naar een meer unificerende ruimtewerking.  

Maar rond 1860 kwam er een ‘officiële’ opening naar andere kerkmodellen, 



  

en wel uit onverwachte hoek. In zijn rol als Hofbaurat schreef Stüler een 

‘Gutachten’ bij het ‘Eisenacher Regulativ für evangelische Kirchenbau’, de 

synodaal vastgelegde canon voor de evangelische kerkbouw in Duitsland uit 

1861. In dit ‘Gutachten’ merkte hij op, onder verwijzing naar zijn vorst 

Friedrich Wilhelm IV: ‘Die empfohlene Stellung des Thurmes v o r dem 

westlichen Giebel entspricht nicht immer der Oertlichtkeit und ist desshalb 

in keiner Zeit unbedingt festgehalten worden. Auch (...) weil dadurch die 

architektonische Ausbildung des Hauptgiebels der Kirche verloren geht, 

auch, zumal bei Landkirchen, eine freiere landschaftlichere Gruppirung der 

Gebäudemassen der streng architektonischen nicht selten vorzuziehen ist’.26 

De tekst echoot bijna letterlijk Pugins opmerking over de rol van de toren in 

de Apology.27 Hier weerklinkt de invloed van zijn reis naar Engeland en blijkt 

zijn studie van het werk van Pugin en de ‘High Victorians’, dat met de 

voorkeur voor houten kappen (dus geen luchtbogen), forse daken en een 

verlaagd koor van nature meer ‘Massenbau’ was dan ‘Gerüstbau’. 

Veelbetekenend werden romaans en gotiek in het ‘Regulativ’ gelijkelijk 

aanbevolen als voorbeeld. 

Nu golden de voorschriften voor de evangelische kerkbouw natuurlijk niet 

voor de katholieken. Niettemin werden het ‘Regulativ’ én het ‘Gutachten’ 

begin 1862 integraal opgenomen in het Organ für christliche Kunst en de 

redactie gaf daarvoor het enigszins verrassende argument dat de circulaire 

‘im Allgemeinen auf demselben Standpunkte steht, den wir in der 

christlichen Kunst vertreten’.28 Het lijkt of men de evangelisch protestanten 

wilde laten zeggen wat men in eigen gelederen nog niet zo hardop durfde te 

verkondigen, namelijk dat de gotiek minder geschikt was voor de eigen tijd 

dan steeds geroepen, daarbij gebruikmakend van het feit dat in de kerkbouw 

in Duitsland katholieken en evangelisch protestanten, evenals in Engeland 

katholieken en anglicanen, dichter bij elkaar stonden dan hun retoriek soms 

suggereert.29 Nadrukkelijk werd hiermee ook voor de katholieken een 

opening gemaakt naar andere dan de strikt neogotische modellen voor de 

kerkbouw. Cuypers zal het ‘Regulativ’ zeker hebben gelezen in het Organ en 

dit zal hem hebben aangemoedigd door te gaan op de ingeslagen weg. Het 

kopiëren van de dertiende-eeuwse kerkmodellen verdween als ‘richtsnoer’ 



  

voor zijn ontwerpen en in de volgende jaren zette hij zich aan de opgave 

vanuit de middeleeuwse beginselen ruimtelijk vorm te geven aan de 

eigentijdse volksverbonden liturgie. 



  

De introductie van de ‘koepeltoren’: de Onze Lieve Vrouwekerk te 

Rotterdam  

 

In 1858 ontwierp Cuypers voor de Rotterdamse jezuïeten een flinke 

kruisbasiliek met een schip met galerijen, een vieringtoren over bijna de volle 

breedte van het schip en de zijbeuken, een verlaagd koor met halfoctagonale 

afsluiting en drie ronde apsiden, en aan de straat een front met twee lage, 

ranke torens, het geheel uitgewerkt in een combinatie van gotisch en 

romaans idioom.30 Dit ontwerp diende ter vervanging van een bestaand 

neoclassicistisch gebouw aan de Wijnhaven, een van de typische stadshavens 

in de nog vrijwel onaangetaste kern van de oude stad. Er zijn geen 

doorsneden overgeleverd van de kerk, maar uit de notulen van het 

kerkbestuur en een aantal oude foto’s – de kerk bleef onvoltooid en wat er 

stond werd in de tweede wereldoorlog vernietigd – blijkt dat er sprake was 

van een koepel over de viering, in het aanzicht uitgewerkt als toren; Cuypers 

zelf duidde deze aan als een ‘koepeltoren’.31 De compositie is opgebouwd uit 

geometrische volumes: rechthoeken, cilinders en octagons, afgesloten door 

hoge piramidale daken en ranke octagonale spitsen. Forse steunberen, 

uitkragende daklijsten en zware dekstenen accentueren ribbe en omtrek van 

de bouwdelen. Pinakels zijn geheel verdwenen. De vlakke wanden, ritmisch 

geleed door scherp uitgesneden vensters, laten zien hoe Cuypers in de 

vormentaal zocht naar een evenwicht tussen skelet en massa, tussen hut en 

tent. Alle krachten worden binnen de omtrek van de hoofdvolumes 

opgevangen; luchtbogen zijn er niet. Het werken met geometrische volumes 

tekent zijn veranderde opvatting van de architectonische compositie. Hij 

herleidt het programma als het ware tot een reeks functionele delen (portico, 

schip, galerij, viering, koor, kapellen, sacristie) die naar gelang de specifieke 

eisen worden uitgewerkt en vervolgens logisch geordend in een piramidale 

compositie.  

De viering met koepel en toren vormt daarbij de vingerwijzing dat de 

introductie van romaanse elementen niet slechts een cosmetische operatie 

was, een oppervlakkig schuiven met betekenislagen, maar werd ingegeven 

door het programma. Met een andere vormentaal koos hij ook een ander 



  

uitgangspunt van waaruit de ruimtevormen en de compositie van het 

kerkgebouw werden ontwikkeld. Dit wordt onderstreept door een zorgvuldig 

ingekleurde presentatietekening waarbij juist de vieringtoren prominent in 

beeld komt – een tekening die hij voor Veghel, Wijck of Eindhoven in deze 

vorm niet had gemaakt. En het wordt nog eens expliciet benadrukt in een 

gelithografeerde perspectieftekening die hij in 1859 – na stevig aandringen 

bij het kerkbestuur – bij Claesen in Luik in ruime oplage mocht laten 

drukken.32 Deze prent toont de kerk in een onverwacht en ongebruikelijk 

perspectief, namelijk van schuin achter, kijkend van (liturgisch) oost naar 

west, over koor en viering naar de torens. Niemand zou de kerk ooit zo zien. 

De façade zou een plaats krijgen in een gesloten wand aan de Wijnhaven; het 

schip werd aan drie zijden omsloten door een bouwblok en slechts één 

transeptgevel was zichtbaar in een smalle zijstraat. Maar in dit aanzicht komt 

de vieringtoren met de koepel nadrukkelijk naar voren als het ruimtelijk 

centrum van de kerk en het middelpunt van de compositie. En daar lijkt het 

Cuypers om te doen zijn geweest. Het perspectief is gemanipuleerd om te 

laten zien dat hier een nieuwe oplossing werd geïntroduceerd voor de 

stadskerk als architectonisch probleem. De prent had ook onderdeel moeten 

vormen van een campagne om dit nieuwe beeld te verbreiden. Deze was, 

behalve als middel in de fondsenwerving – iets waar dit soort prenten vaker 

voor werd gebruikt – waarschijnlijk ook bedoeld voor een mislukte uitgave 

van zijn werken.33  

Een zorgvuldig met inkt uitgewerkte plattegrond voor een kerk, te vinden in 

Cuypers’ schetsboek uit deze jaren, is waarschijnlijk een voorontwerp voor de 

Onze Lieve Vrouwekerk en deze laat zien hoe hij tot deze oplossing was 

gekomen. Ruimtevorm en compositie zijn in deze tekening geconcipieerd als 

een combinatie van centraalbouw en axiaalbouw. De viering en de koepel 

vormen met de halfrond afgesloten transeptarmen en het koor met apsis een 

centraalbouw in de vorm van een Grieks kruis. Maar één arm van het kruis is 

als het ware ‘verlengd’ tot een schip met ingebouwde biechtstoelen en een 

gaanderij – er waren veel zitplaatsen nodig op een beperkt terrein – 

afgesloten door een westfront met twee ranke torens en een narthex of 

portico. De portico – een nieuw thema in het werk van Cuypers – laat zien 



  

hoe hij, wellicht in navolging van de Schinkelschule, zocht naar middelen om 

een ruimtelijke overgang te maken tussen kerk en straat. Dit was in 

Rotterdam des te noodzakelijker, omdat het gebouw aan de rooilijn stond, 

met een entree direct aan de openbare weg.  

Het zoeken naar een synthese tussen centraalbouw en axiaalbouw was niet 

nieuw. Het middeleeuwse schema van de kruiskerk met een axiale 

opeenvolging van ruimtelijke elementen achter een hoog, gesloten torenfront 

met de ingangen, miste een evenwichtige piramidale opbouw en had in een 

gesloten straatwand een sterk tweedimensionaal effect.34 Zeker bij een 

dubbeltorenfront. Bij dit schema was een voorplein of parvis, een open 

ruimte vóór de kerk en liefst ook een vrij zijaanzicht vereist om het gebouw te 

kunnen ervaren als driedimensionale compositie. Nu de kerk niet meer als 

vanzelfsprekend ruimte kreeg en het kerkbestuur deze vaak letterlijk perceel 

na perceel, huis na huis moest aankopen, werden de gebreken van dit 

kerkbouwtype allengs problematischer.  

De centraalbouw met (licht)koepel was daarentegen ideaal als uitdrukking 

van de kerk als gemeenschapsruimte en goed bruikbaar voor de 

volksverbonden mis. Deze kwam bovendien vanuit ieder perspectief goed uit 

in het silhouet van de stad. Maar dit type had weer een ander nadeel: het was 

een in zichzelf besloten, verticaal geaccentueerde vorm, terwijl de katholieke 

kerk, zeker nu ze in competitie met een diversiteit aan geloofsrichtingen en 

politieke moraalleren moest opereren, juist behoefte had aan een horizontaal 

geaccentueerd, zich naar de straat openend schip, met een sprekend en 

uitnodigend front om de gelovigen binnen te lokken en hen naar preekstoel 

en altaar te leiden. Cuypers trachtte dit nadeel te ondervangen door het 

ontwerp van de portico. Hij bouwde zijn compositie op langs een 

driedimensionaal assenkruis: twee horizontale assen (portico-schip-koor en 

haaks daarop het transept) en een verticale as (koepeltoren), die elkaar 

kruisen in de viering. Zo ontstond een axiaal gebouw met een uitnodigend 

front, passend bij de liturgie en de vereiste representativiteit aan de straat, 

terwijl tegelijk werd voorzien in de behoefte aan een samengevatte 

kerkruimte en een verticaal accent om dit te markeren in het silhouet van de 

stad. De compositie had nu bovendien een vanzelfsprekend middelpunt, 



  

waaromheen het gebouw naar gelang het programma, de lokale 

omstandigheden en de beschikbare ruimte kon worden uitgewerkt – kort of 

lang schip, al of niet met galerijen, naar gelang het gevraagde aantal 

zitplaatsen; smal of breed transept, met meer of minder transeptkapellen 

naar het gewenste aantal zijaltaren, et cetera – met steeds een evenwichtige, 

piramidale compositie als resultaat. Een monumentale voorgevel was niet 

meer per se nodig – de vieringtoren zorgde vanuit ieder perspectief voor een 

bevredigend aanzicht – maar kon desgewenst worden toegevoegd, eventueel 

met torens, mits deze laag en rank werden gehouden, om de piramidale 

opbouw niet te verstoren en de vieringkoepel niet aan het zicht te onttrekken. 

Zo geïnterpreteerd leverde Cuypers met dit ontwerp een flexibel 

compositieschema dat voldeed aan de liturgische eisen en in vrijwel iedere 

context inzetbaar was. Maar zo simpel lag dat niet.  

De neogotici waren zich bewust van de gebreken van het hooggotisch 

compositie schema met dubbeltorenfront. Niet zonder reden voorzag 

Boisserée de Dom van Keulen in zijn reconstructie van een vieringtoren met 

spitse kap, in een poging de compositie enigszins in evenwicht te brengen; 

Jacob deed hetzelfde in zijn ontwerp voor de voltooiing van de dom in 

Regensburg.35 Zwirner – verantwoordelijk voor de uitvoering van de Dom in 

Keulen – liet dit motief echter weg omdat hij het historisch niet correct 

achtte. Ook Reichensperger zag niets in de introductie van een vieringkoepel 

met toren, want naar zijn mening betekende dit een inbreuk op het gotisch 

systeem. Liever gaf hij het dubbeltorenfront op en verving dit door een enkele 

toren. Hij schreef: ‘Wie mancher Kirchenbau hat nicht schon an seinen zwei 

Thürmen Bankerott gemacht! Ein kräftig entwickelter, hochragender Thurm 

bringt ohnehin einen unverhältnissmässig bedeutenderen Eindruck hervor, 

indem er dem ganzen Baue auf das Entschiedenste die pyramidale Tendenz, 

den Charakter des Aufstrebens und Culminirens verleiht, welchen der in 

einem Thurmpaare liegende Parallelismus der Art abschwächt, das 

nothwendig wieder mit einem Centralthurme über dem Durchschnittsfelde 

des Kreuzes zu Hilfe gekommen werden muss...’36  

Voor Viollet-le-Duc zal de zaak complexer hebben gelegen. Hij kon niet 

zomaar onderschrijven dat de kathedraal, in zijn theorie het fysieke bewijs 



  

van het genie van de middeleeuwse bouwmeesters, leed aan een evident 

compositorisch gebrek. Dit blijkt in het tweede deel van zijn Dictionnaire, 

verschenen vóór 1859. Hierin construeert hij, onder de ‘c’ van ‘cathédrale’, 

zijn ideaaltype van de middeleeuwse kathedraal. Hij zet deze neer als een 

kruisbasiliek met ranke westtorens, dubbele transepttorens en, als hoogste 

punt van de compositie, een slanke vieringtoren met een hoge, scherpe 

spits.37 Opvallend is de wijze waarop hij dit ideaaltype presenteert, namelijk 

in een ongebruikelijk, enigszins gedramatiseerd overhoeks 

vogelvluchtperspectief. Alle aandacht gaat daarbij uit naar de vieringtoren, 

als het middelpunt van de compositie. De gotische bouwmeesters 

componeerden hun kathedraal, zo lijkt Viollet-le-Duc met deze tekening te 

willen zeggen, idealiter wel degelijk in een evenwichtige compositie rond een 

centrum; alleen werd dit centrale motief in de praktijk niet altijd gerealiseerd. 

In dit perspectief treedt bovendien het zijaanzicht van de kathedraal met het 

transept op de voorgrond. Daarmee laat Viollet-le-Duc zien hoe transept en 

viering met de torens een harmonieus driedimensionaal ensemble vormen. 

Anders dan in het vooraanzicht van de kathedraal, waar de koningsgalerij het 

zicht beneemt op de kap en de onderbouw van de vieringtoren en de kerk zich 

als een ‘plat’, tweedimensionaal front presenteert, als ‘billboard architecture’ 

(de Ecclesiologist sprak in dit verband van ‘showfrontiness’), is van opzij 

gezien tussen de ranke torens ter weerszijden van het transept steeds het 

perspectief geopend op de vieringtoren. Zo lijkt Viollet-le-Duc met deze 

eigenzinnige projectie niet alleen te willen aantonen dat de ideale 

middeleeuwse kathedraal een evenwichtig, piramidaal gecomponeerd 

gebouw was, maar lijkt hij ook te willen suggereren dat het type van de 

stadsparochiekerk, ontwikkeld vanuit de viering, al besloten lag in de 

middeleeuwse kathedraal. De prent moet als het ware het bewijs vormen dat 

de kathedraal inderdaad het ‘monument type’ was, waar alle andere 

middeleeuwse kerkbouwtypen van waren afgeleid. Dat Viollet-le-Duc koos 

voor een reconstructie in dertiende-eeuwse stijl, is in dit verband niet 

relevant, want het gaat hier om de driedimensionale architectonische opbouw 

met de hoge vieringtoren als centraal motief. Deze prent, die Cuypers de 

overredingskracht van de perspectieftekening zal hebben geleerd, past in de 



  

voortgaande discussie van Viollet-le-Duc met de Académie des Beaux-Arts. 

Niet toevallig verwijst hij zowel in de Dictionnaire als in de Entretiens steeds 

weer naar de Académie en het negatieve rapport over de gotiek van de 

secretaris Desiré-Raoul Rochette. Om zijn idee van een organische 

compositie, ontleend aan de gotiek, als serieus alternatief overeind te zetten 

tegenover de diep ingeburgerde symmetrische compositieschema’s van de 

Beaux-Arts, moest hij aantonen dat ook de middeleeuwse bouwmeesters 

onder alle omstandigheden in staat waren een programma, in casu het 

programma van het kerkgebouw, te vertalen in een harmonieuze en 

evenwichtige driedimensionale compositie. De Académie vond het 

middeleeuws kerkgebouw belangwekkend vanwege het ribgewelfsysteem en 

onderkende de kracht van de religieuze associaties die het opriep. Maar men 

vond het onbruikbaar als model voor een eigentijdse bouwkunst. Viollet-le-

Duc wilde laten zien dat de middeleeuwse architecten niet alleen dachten in 

termen van constructieve structuur en symboliek, maar ook intelligent 

vormgaven aan een door de tijd evoluerend ruimtelijk programma.  

Als hij in het negende deel van de Dictionnaire (1868) onder het lemma 

‘transsept’ beschrijft hoe aan het begin van de dertiende eeuw in de 

kathedralen van het Ile-de-France het liturgisch centrum ruimer wordt en de 

viering transformeert van klerikaal domein tot publiek middelpunt van de 

kerk, interpreteert hij dit als teken van een al in de Middeleeuwen inzettende 

beweging naar een grotere betrokkenheid van de parochianen bij het altaar 

en de mis. Hij presenteert deze ontwikkeling als een bewijs voor de 

‘democratisering’ van de kerk, die, in het voetspoor van de opkomende 

stedelijke democratie, al in de dertiende eeuw transformeerde van strikt 

gewijde ruimte tot gemeenschapsruimte, tot ‘basilique de la cité’.38 Deze 

gewijde ruimte vroeg als het ware om een van verre zichtbaar architectonisch 

accent op het middelpunt. En een vieringkoepel lijkt het ideale motief om 

deze democratisering tegelijk ruimtelijk vorm te geven in het interieur en tot 

uitdrukking te brengen in de opstand van het gebouw. Toch had Viollet-le-

Duc hier moeite mee. Om te beginnen omdat de koepel geen inheems Franse 

vinding was. De pendentiefkoepel was, zo meende hij, niet voortgekomen uit 

het ‘genie’ van de dertiende-eeuwse lekenschool, maar in de vroege 



  

Middeleeuwen door Zuid-Franse bouwmeesters overgenomen uit de 

Byzantijnse architectuur.39 In de ‘inheems’ romaanse architectuur, zoals die 

van het Ile-de-France en Normandië, speelde wel de vieringtoren een rol, 

maar kwam de koepel niet voor. Viollet-le-Ducs ideale kathedraal heeft dan 

ook wel een toren op de viering, maar nadrukkelijk geen koepel, wat hij lijkt 

te onderstrepen met de als een open loggia vormgegeven onderste 

torengeleding. 

Gewelfbouw en koepelbouw behoorden bovendien, en dat was een 

belangrijker probleem, tot twee verschillende architectonische tradities en 

waren in principe onverenigbaar. In het lemma ‘coupole’ van de Dictionnaire 

citeert Viollet-le-Duc met instemming Quatremère de Quincy, die er op had 

gewezen dat een koepel op de viering van een kruisbasiliek er altijd uitzag als 

een gebouw op een gebouw; een kerk met vieringkoepel was in zijn ogen een 

architectonisch pleonasme. En ondanks de vele pogingen gedurende bijna 

negen eeuwen was men, zo beaamde Viollet-le-Duc, er niet in geslaagd deze 

twee verschillende principes tot één te vermengen. Daarmee leek de koepel 

als motief voor de eigen tijd afgeschreven. Maar met een wat onverwachte 

tournure maakt Viollet-le-Duc vervolgens toch een uitzondering voor de 

romaanse koepels in Zuid-Frankrijk. Bij een gebouw als het Panthéon te 

Parijs mocht dan sprake zijn van een ‘duplicité de motifs’, bij ‘nos jolis 

édifices romans de l’Angoumois et du Périgord’ was dat niet het geval: daar 

waren de koepels, zo stelde hij, voorzien in de constructie en was er zowel in 

het interieur als in het exterieur sprake van een perfecte samenhang met de 

onderbouw.40  

Bij Viollet-le-Duc vond Cuypers dus, lezende in de Dictionnaire, uiteindelijk 

ondersteuning voor zijn toepassing van het romaans als trait d’union tussen 

de klassieke koepelbouw en het gotische ribgewelfstelsel. De koepel, 

overigens een met betekenis overladen motief in de christelijke 

architectuur,41 werd daarmee inzetbaar binnen zijn gotisch rationalisme. 

Maar het vinden van de juiste vorm voor dit motief, passend in een 

neogotische context, bleef een opgave. Cuypers lijkt te hebben gezocht naar 

een middeleeuws geïnspireerde, of, zo men wil, vanuit het middeleeuws 

repertoire gesanctioneerde vorm en kwam met een hybride oplossing. De 



  

koepel over de viering toont zich in Rotterdam in het exterieur als een 

octagonale toren, opgebouwd uit een romaans geïnspireerde geleding met 

royale rondboogvensters en bekroond door een hoge, meer gotisch 

geïnspireerde spits. Bij de inwijding van de kerk, na de voltooiing van de 

eerste bouwfase, sprak pastoor Heinen uit Amsterdam, ingehuurd als 

feestredenaar, publiekelijk over deze blijkbaar opvallende synthese van 

koepel en toren en gebruikte Cuypers’ aanduiding als ‘koepeltoren’.42 De 

benodigde architectonische motieven zal Cuypers overigens eerder in de 

romaanse en romano-gotische architectuur van het Maas- en Rijnland 

hebben gevonden dan in Frankrijk; daarnaast waren er direct bruikbare 

eigentijdse voorbeelden in de neoromaanse architectuur in Duitsland en 

Engeland, die hem bekend kunnen zijn geweest.43 

Het werk van Cuypers aan de restauratie van de Munsterkerk te Roermond in 

deze zelfde jaren illustreert nog eens zijn worsteling met de koepel. Ook hier 

is sprake van een vieringkoepel en in zijn restauratieontwerp stelde hij voor 

de bestaande barokke kap, die de vorm van de koepel sterk accentueerde, te 

vervangen door een meer middeleeuws aandoende spitse kapvorm. Viollet-le-

Duc, die om advies werd gevraagd in de slepende kwestie hoe de kerk te 

reconstrueren, stelde zelfs voor de koepel helemaal te vervangen en wel door 

een scherpe romaanse spits, zoals ‘oorspronkelijk’ de bedoeling zou zijn 

geweest.44 Een koepel was echter nodig voor de gewenste ruimtewerking en 

de lichtinval. 

Dit zoeken naar een oplossing voor het conflict tussen koepel en toren, tussen 

ruimtevorm en silhouet, onderstreept nog eens dat de historische 

reconstructie in dienst stond van de opgaven in de eigen tijd. Wat 

Chateaubriand zag als een verlies voor de christelijke kunst – de 

transformatie van de koepel tot ‘clocher’ als het dominante motief van de 

katholieke kerk in landschap en stadsgezicht – interpreteerden Viollet-le-Duc 

en Cuypers juist als de succesvolle integratie van een uitheems motief in de 

lokale architectuur. In latere ontwerpen verving Cuypers de gemetselde 

pendentiefkoepel meestal door een vierkante lantaren met lancet- of 

rondboogvensters, als onderste geleding van een vieringtoren rustend op de 

vieringpijlers. De voorbeelden hiervoor vond hij bij de gotische 



  

parochiekerken in Normandië. Zo bereikte hij wel het effect van een koepel – 

een ruimtelijk accent op de viering en hoog invallend licht in het centrum van 

de kerk – maar door middel van een vorm die esthetisch en constructief was 

ingepast in het gotisch gewelfbouwsysteem. Bovendien, en dat was 

waarschijnlijk een minstens zo belangrijk argument, was dit een lichtere 

constructie, passend bij de slappe veengrond waarop hij, zeker in Holland en 

Friesland, gewoonlijk moest bouwen. De koepel in Rotterdam begon al 

tijdens de bouw te verzakken en ook in Amsterdam ontstonden 

stabiliteitsproblemen bij het zetten van de koepel van de vrijwel gelijktijdig 

ontworpen Posthoornkerk. De techniek van de koepelbouw was een serieus 

probleem en niet alleen vanwege de bodem. Het berekenen van de 

(druk)krachten in een koepel was rond 1860 nog niet mogelijk en relevante 

technische literatuur was er vrijwel niet.45 Cuypers moest bij zijn eerste 

koepels min of meer proefondervindelijk te werk gaan. Ook hierbij was 

Viollet-le-Duc zijn raadsman: toen de koepel in Amsterdam begon te 

scheuren, schreef Cuypers een brandbrief naar Parijs en vroeg zijn vriend wat 

nu te doen.46 Een en ander leidde wel tot innovaties: bij latere koepeltorens, 

zoals voor de Vondelkerk te Amsterdam, experimenteerde Cuypers met 

lichtere constructies, waarin steen, ijzer en hout werden gecombineerd.47  

Al met al is de ‘koepeltoren’ van Cuypers, als resultaat van het samenspel 

tussen zijn historiserende vormentaal, de eisen van een eigentijds 

programma en de wetten van de statische en technisch-constructieve logica, 

typerend voor de groeiende inventiviteit en eigenzinnigheid in zijn werk in 

deze jaren.  

 

De kerk in Veghel was gecomponeerd als een axiale en symmetrische 

opeenvolging van ruimtelijke elementen. En ook Eindhoven kreeg 

uiteindelijk een kruisbasiliek naar dertiende-eeuws model, nota bene met een 

monumentaal dubbeltorenfront. Hoewel Cuypers de Fingerzeige goed kende 

en inmiddels ook het lemma ‘cathédrale’ moet hebben gelezen in de 

Dictionnaire, lijkt het of de portee van de discussie toen nog niet geheel tot 

hem was doorgedrongen. De kerk in Eindhoven lijdt in hoge mate aan 

‘showfrontiness’. De geprononceerde portalen, als losse decorstukken voor de 



  

gevel gezet, veranderen hier weinig aan. Wellicht heeft hij zich in eerste 

instantie laten misleiden door de ideale kathedraal van Viollet-le-Duc, die hij 

net onder ogen had gekregen. De locatie was er ook naar om een 

monumentaal dubbeltorenfront te maken. Bij het werk aan het ontwerp voor 

Rotterdam, twee jaar later, lijkt hij te hebben begrepen waar de kern van het 

probleem lag. Plattegrond en opstand zijn hier ontwikkeld vanuit de viering. 

De kerk is niet meer geconcipieerd als een opeenvolging van ruimtelijke 

elementen (westfront met portaal, schip, transept, koor en apsis) geordend 

langs een middenas, maar ontwikkeld vanuit het middelpunt van een 

driedimensionaal assenkruis: de verticale as van de vieringtoren en de 

horizontale assen van schip en transept, elkaar kruisend in de viering. De 

lengte van de assen (de kruisarmen) wordt daarbij bepaald door het 

programma – wat het schip betreft: het gevraagde aantal stoelen – en het 

beschikbare terrein.  

De voordelen van deze radicaal andere manier van componeren kwamen bij 

de kerk in Rotterdam meteen naar voren. Het bestaande kerkgebouw zou 

stapsgewijs worden vervangen door het nieuwe ontwerp van Cuypers. Eerst 

werden alleen koor en transept opgetrokken met de vieringkoepel, pas 

daarna zou de oude kerk worden gesloopt en het nieuwe schip gebouwd. Het 

stond bovendien nergens vrij: de nieuwe kerk voegde zich, als gezegd, met 

twee scherp uitgesneden aanzichten in een gesloten bouwblok: een front aan 

de gracht, meelopend in een rij grachtenpanden, en een transeptgevel, 

terugliggend opgenomen in een zijstraat. Schip en koor lagen onzichtbaar in 

het binnenterrein. Het brede water voor de kerk liet een westfront met twee 

smalle torens toe, door Cuypers bewust laag gehouden en nadrukkelijk rechts 

en links náást het schip geplaatst, zodat deze de koepeltoren als ruimtelijk 

middelpunt en architectonisch hoogtepunt van de kerk niet aan het zicht 

zouden onttrekken, maar juist omlijsten in het straatbeeld. Het samenspel 

tussen de lage westtorens en de hoge koepeltoren versterkt zo de 

driedimensionaliteit van het gebouw, geeft het diepte, een les die Cuypers 

mogelijk had geleerd van de voorbeelden uit de renaissance en barok, waar 

men met hetzelfde probleem had geworsteld. Juist rond 1860 bestudeerde hij 

deze voorbeelden intensief op dit thema, vanwege de opdracht een verkleinde 



  

kopie te maken van de Sint-Pieter te Rome in het Brabantse dorp 

Oudenbosch.48 Ook de torens zijn vormgegeven in reactie op de context. De 

onderste twee geledingen zijn vierkant, waarmee Cuypers de torens laat 

aansluiten bij de aangrenzende woonhuizen en de bestaande richtingen in het 

straatbeeld. Maar waar de torens boven de kroonlijsten van de 

grachtenpanden uitkomen, maakt hij deze octagonaal. Boven de goothoogte 

zet hij de torengeledingen als het ware als losse elementen, als alzijdige 

vormen, als kroontjes op het bouwblok.49 De transeptgevel heeft hij met een 

geprononceerd portaal teruggebracht tot de maat en schaal van de smalle 

zijstraat. Later werd hier een pastorie toegevoegd, vormgegeven als een 

verlengstuk van het transept, met daaraan een opvallend rond traptorentje, 

dat de schaalsprong opvangt tussen het forse transept en de meer bescheiden 

straatwand. Ook dit torentje begint vierkant en wordt boven de dakrand, 

waar het niet meer functioneert als trappenhuis, octagonaal voortgezet als 

een vrijstaand accent in het stadsbeeld. De apsiden geven het koor een 

levendiger aanzicht, op schaal met het binnenterrein. Een variantontwerp 

voor de Onze Lieve Vrouwekerk voorziet in een reeks annexen: 

congregatiehuis, kloosterhof, kapel. Ook is er een derde ingang voorzien, aan 

de zuidzijde van het transept. Daarmee zou de kerk, als in de Middeleeuwen, 

het middelpunt zijn geworden van een montade, een katholieke enclave in de 

stad, iets waar vanuit de beweging bewust naar werd gestreefd.  

 

In zijn toespraak bij de inwijding beschreef pastoor Heinen de kerk als ‘in 

plan gebaseerd op den Byzantijnschen met den Romeinschen stijl, waarbij 

het bovengedeelte van het gebouw zich in de gedaante van een kruis vertoont, 

terwijl het onderste gedeelte bestemd is om met der tijd, in de trant van 

opene zuilengangen, eene wijde ruimte (...) voor circa 4000 personen op te 

leveren’. Deze kerk onderscheidde zich gunstig van ‘zovele gewone 

kruiskerken’ door het ‘uitmuntende’ en ‘gelijkmatige’ licht, invallend tot diep 

onder de gaanderij, en door het feit dat ‘een ieder overal een vrij gezigt op het 

altaar zal hebben’. De ruimtelijke en compositorische vernieuwingen in deze 

kerk werden, kortom, door Heinen goed begrepen, of, meer voor de hand 

liggend, hij had zich deze door Cuypers laten influisteren. De kerk was pas 



  

half af toen Heinen zijn toespraak hield, maar had niettemin al voldoende 

ruimtelijk effect om aannemelijk te kunnen maken wat Cuypers voor ogen 

had. Hierin komt nog een belangrijk praktisch voordeel van zijn veranderde 

aanpak naar voren. Een toren aan het westfront kon, zoals Cuypers in 

Alkmaar had ervaren, ‘voorlopig’ uit de begroting worden gehaald, met als 

gevolg dat deze vaak definitief werd geschrapt. De kans dat een vieringkoepel 

onvoltooid zou blijven was kleiner, aangezien bij de bouw meestal met het 

koor en de viering werd begonnen. Juist in Rotterdam gooide de slappe 

bodem echter roet in het eten. De koepel werd binnen voltooid, maar de 

bouw van de toren werd wegens de aanhoudende verzakkingen halverwege 

stil gelegd. De nieuwbouw kwam niet verder dan het koor en het transept en 

het schip van de bestaande neobarokke kerk bleef nog tientallen jaren in 

gebruik.  

 

Cuypers stond rond 1860 niet alleen in zijn worsteling met de 

stadsparochiekerk en hij was niet de enige die koos voor een oplossing, 

waarin middeleeuwse typen zich vermengen met ruimtelijke en 

compositorische schema’s uit de renaissance en de barok. Ook Friedrich von 

Schmidt, in zijn jonge jaren volgzaam leerling uit de ‘dogmatische’ Keulse 

school, zocht steun bij barokke schema’s toen hij werd geconfronteerd met 

het probleem van de katholieke kerkbouw in de snel expanderende stad 

Wenen. Zijn Lazaristenkirche (1860–1862) vertoont eenzelfde poging 

centraalbouw en axiaalbouw te verenigen rond een vieringkoepel met toren 

als te zien bij Cuypers in Rotterdam. Zijn centraalbouwvarianten voor de 

Maria vom Siege (1864–1868) tonen wel zeer direct de barokke grondslag 

van zijn ontwerpen: deze werden getekend met de plattegrond van Fischer 

von Erlachs Karlskirche als onderlegger.50 

Cuypers raakte begin jaren zestig bevriend met Von Schmidt, een leerling en 

medewerker van Statz. En een vergelijking van zijn werk met dat van Von 

Schmidt is verhelderend, omdat dit naast de overeenkomsten tegelijk een 

verschil laat zien in de beginselen van waaruit twee representanten van een 

zelfde generatie, nu de radicale neogotiek haar ‘Sturm und Drang’ had gehad, 

zochten naar een nieuwe synthese tussen de bestaande, in wezen neobarokke 



  

kerkbouwtraditie en hun eigen opvattingen ontleend aan de Middeleeuwen. 

Von Schmidt hield strikt vast aan symmetrie in de klassieke betekenis van het 

begrip. In zijn werk is eigenlijk alleen het ornament drager van het ‘gotische’. 

Cuypers daarentegen zocht, onder invloed van de High Victorians en Viollet-

le-Duc, van binnenuit, vanuit het programma, naar een nieuwe, vrije 

interpretatie van de klassieke schema’s, steeds reagerend op de 

stedenbouwkundige situatie. Von Schmidt koos een regelmatige hoofdvorm, 

een type, en bracht zijn programma daar in onder. Cuypers werkte vanuit het 

programma naar een praktisch (liturgisch) werkzame en stedenbouwkundig 

effectieve compositie, en gebruikte daarbij ook een in de barok gangbaar 

compositieschema als leidraad. Uitgaande van schip en viering werden – 

zoals gezegd – de overige elementen, de overige functies, naar programma en 

lokale omstandigheden als het ware ‘organisch’ om het driedimensionale 

assenkruis gegroepeerd tot een logische en tegelijk schilderachtige 

(piramidale) compositie. 



  

Straatwand en stadssilhouet: de Posthoornkerk te Amsterdam 

 

Bij de Amsterdamse kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

(1859–1860), bijgenaamd de Posthoorn, komt de aanpak van de opgave 

vanuit het programma duidelijk naar voren. Op een smal en diep perceel 

moest Cuypers een kerk bouwen met een zeer groot aantal zitplaatsen. Het 

perceel doorsneed een gesloten bouwblok, gelegen tussen de 

Haarlemmerstraat, een van de radialen van de zeventiende-eeuwse 

grachtengordel, en de Haarlemmerhouttuinen, een bedrijvig gebied met vrij 

zicht op het nog open water van het Westelijk dok en het IJ. 

Stedenbouwkundig was dit een buitengewoon prominente situatie – het was 

voor het eerst sinds de Alteratie dat de katholieken zich weer zouden 

manifesteren aan het waterfront van Amsterdam51 – maar architectonisch 

stond Cuypers met deze locatie opnieuw voor de opgave een kerkgebouw in te 

voegen in gesloten straatwanden.52 Het gebouw te oriënteren was bij 

voorbaat onmogelijk. Uitgangspunt van het ontwerp is een kruisbasiliek met 

twee transepten, een klaverbladvormige oostpartij en een viering met 

lichtkoepel en octagonale toren. Het geheel lijkt romaans geïnspireerd, maar 

bevat voor de locatie typerende elementen. Zo is het grote aantal gevraagde 

zitplaatsen pragmatisch opgelost met dubbele gaanderijen langs het schip.53  

De al gesignaleerde trend in het werk van Cuypers komt in dit ontwerp 

duidelijker nog dan in Rotterdam naar voren: hij analyseert de opgave, 

organiseert het programma, uitgaande van de locatie en de beschikbare 

middelen en zet de kerk vervolgens ruimte na ruimte in elkaar. De 

verschillende functies blijven daarbij als helder gelede volumes afleesbaar, in 

een unieke, voor de locatie specifieke, compositie. De westelijke 

transeptarmen met de ontsluitingen van de galerijen zijn bijvoorbeeld 

‘logisch’ opgebouwd uit een vierkant portaal en een halfrond trappenhuis. Dit 

is tegelijk illustratief voor de manier waarop Cuypers in historische motieven 

de oplossing vond voor eigentijdse ontwerpproblemen, weer met 

‘Neubildung’ als resultaat. Pugin en Reichensperger waren tegen balkons in 

de kerk. Zij beschouwden deze als een inbreuk op de beleving van de 

kerkruimte en hadden waarschijnlijk ook moeite met het feit dat de gelovigen 



  

zo bij het opdragen van de mis neer zouden kijken op de priester en het 

altaar. Viollet-le-Duc zal er minder moeite mee hebben gehad; gaanderijen 

pasten bij zijn opvatting dat de kerk ook publieksruimte en 

gemeenschapsgebouw was.54 Voor Amsterdamse katholieken was het een 

bekend gegeven, dat bitterzoete associaties zal hebben opgeroepen met de 

tijd van de schuilkerken. Na de Alteratie werd het vieren van de mis in 

Amsterdam gedoogd, mits onzichtbaar, onhoorbaar en niet te ruiken, en men 

kerkte in verbouwde woonhuizen, waarvan er vele gaanderijen hadden. De 

bijnaam ‘Posthoornkerk’, verwijzend naar het nabijgelegen woonhuis waar de 

parochie sinds de zestiende eeuw een schuilplaats had gevonden, tekent de 

ook positieve herinneringen aan het ‘huiselijke’ kerken.55  

Cuypers ging niettemin terughoudend om met de balkons en integreerde deze 

in de wanden van het schip. Deze omgeven de ruimte als een dubbel 

triforium. Daarmee voorkwam hij dat de extra zitplaatsen als open tribunes 

in de ruimte zouden hangen, een beeld uit de protestantse kerken, dat Pugin 

met weerzin had vervuld. Esthetisch was dit een voorbeeldige oplossing, 

passend binnen de romaans-gotische traditie en tegelijk zuiver rationeel 

gedetailleerd, met losse houten hekjes als doorvalbeveiliging. Maar 

programmatisch niet. Oplopende tribunes, als in de protestantse kerken, ging 

ook Cuypers blijkbaar te ver en hij hield de vloeren van de gaanderijen vlak, 

zodat alleen de kerkgangers op de voorste rij behoorlijk zicht zullen hebben 

gehad op het altaar.  

Ook in de architectonische uitwerking van de wanden van het schip liet hij de 

beleving van de ruimte prevaleren boven het meebeleven van de mis vanaf de 

gaanderij. Binnen de beweging zocht men in deze jaren nadrukkelijk naar 

middelen om het schip en de zijbeuken meer tot één ruimte te maken. De 

Engelsen maakten de scheibogen steeds breder; in Duitsland ging de basiliek 

onder invloed van de protestanten steeds meer in de richting van een 

hallenkerk.56 Maar bij de Posthoorn hield Cuypers vast aan het romaanse 

gebonden stelsel met ‘Stützenwechsel’. Dit werd, als we de beschrijving van 

Thijm mogen geloven, weliswaar constructief licht uitgevoerd, maar van 

nature was dit stelsel niet ideaal voor een behoorlijk zicht op het altaar vanuit 

de beuken.57 En Cuypers belemmerde het zicht nog meer, door de 



  

boogopeningen van de gaanderijen met gladgepolijste zuiltjes nog eens te 

verdelen in steeds twee rondboogjes op de eerste, en twee spitsboogjes op de 

tweede gaanderij. Dit motief lijkt, vanuit het gebruik, onlogisch en is alleen te 

begrijpen uitgaande van de door hem gewenste beleving van de ruimte. De 

arcaden langs de gaanderijen vormen een horizontaal accent waarmee de 

door het smalle perceel ongunstige verhouding tussen breedte en hoogte van 

het schip voor het oog word gecorrigeerd. En met de aan elkaar geregen 

zuiltjes, die zich visueel verzelfstandigen ten opzichte van het constructief 

systeem, werd de overtrokken hoogte van de travee steeds zichtbaar, tastbaar 

zelfs, teruggebracht tot de menselijke maat van de parochiaan. Met de 

‘Stützenwechsel’ en de toepassing van de deelzuiltjes werd ook in het 

interieur nadrukkelijk de ‘echelle humain’ geïntroduceerd. Met deze 

constructieve elementen kon hij van de gaanderijen, die zonder verdere 

geleding stapels zwarte gaten rond het schip zouden zijn geworden, een 

subtiel geleed maaswerk maken dat de moeizame ruimtevorm van het schip 

voor het oog corrigeert.58 

 

De oostpartij aan de waterkant (koor, kapellen, transept en vieringtoren) 

functioneerde in eerste instantie als het hoofdaanzicht van de kerk. In de 

beginjaren van de bouw ging men hier naar binnen en aan deze zijde was ook 

ruimte voor de pastorie. Aan de Haarlemmerstraat, waar het westfront moest 

komen, had het kerkbestuur voorlopig alleen de beschikking over een steeg, 

van waaruit het bouwperceel werd ontsloten. Wel werden pogingen gedaan 

een kavel naast de steeg te kopen om een voorpleintje te kunnen maken en 

een toren te bouwen, die, hoewel teruggelegen en ingesloten tussen de 

huizen, de kerk ten minste zou accentueren in het perspectief van de 

Haarlemmerstraat. Door een gelukkig toeval zou deze toren bovendien in de 

as komen te staan van zowel de Keizersgracht als de Lindengracht en 

daarmee zowel de grachtengordel als de meer volkse Jordaan voorzien van 

een katholiek accent, in directe competitie met de kappen van de 

nabijgelegen Noorderkerk en, wat verder weg, de hoge toren van de 

Westerkerk. Dit verklaart waarom Cuypers bij de smalle kerk een relatief 

forse toren ontwierp. Of deze ooit gebouwd zou worden, was echter zeer de 



  

vraag en het feit dat dit geen problemen opleverde in het ontwerp toont 

meteen de effectiviteit van zijn nieuwe, meer flexibele aanpak. Een 

monumentaal westfront, met of zonder toren, was in zijn nieuwe 

compositieschema minder urgent. Met de koepeltoren was de compositie in 

evenwicht en had de kerk, dankzij de piramidale opbouw, culminerend in de 

spits van de vieringtoren, voldoende effect, zowel in het straatbeeld als in het 

silhouet van de stad. Jacob Olie, bekend geworden als fotograaf, maar 

opgeleid als architect en in zijn jonge jaren zeer geïnteresseerd in Viollet-le-

Duc,59 lijkt te hebben begrepen wat hier stond te gebeuren: de terugkeer van 

de katholieken in het waterfront van Amsterdam. Aan de hand van een reeks 

foto’s, gemaakt tijdens verschillende fasen in de bouw, liet hij de koepeltoren 

hier letterlijk stap voor stap in verschijnen. De toevoeging van een westtoren 

– als voorzien in het ontwerp – of het inlijsten van de koepeltoren met twee 

ranke westtorens – wat uiteindelijk geschiedde – betekende uiteraard een 

verrijking van het beeld, maar dit was compositorisch en stedenbouwkundig 

niet noodzakelijk. Gezien vanaf het IJ was de kerk ook zonder westtoren ‘af’. 

De oostpartij van de Posthoorn illustreert hoe Cuypers, op zoek naar een 

krachtig beeld, steeds duidelijker vanuit de context ging ontwerpen. Koor, 

transept en vieringtoren vormen gezamenlijk een streng symmetrische 

compositie. Het koor zorgt daarbij voor voldoende afstand tussen de straat en 

de vieringtoren en via de laag gehouden transeptkapellen en de kruisarmen 

maakt Cuypers een trapsgewijze overgang van de relatief bescheiden 

bebouwing langs de Houttuinen, geaccentueerd door een zigzaglijn van 

geveltoppen, naar de forse maat van het kerkgebouw met de hoge 

vieringtoren. Het gebouw moest echter ook een ‘goed organisch’ onderdeel 

worden van het stedelijk blok en de hoge en smalle, halfronde koorafsluiting 

moest ingevoegd worden in de veel lagere, rechte straatwand, opgebouwd uit 

een mengeling van loodsen, pakhuizen en Amsterdamse grachtenpanden. 

Hiervoor gebruikt hij de pastorie. Met een – in Amsterdam niet gebruikelijke 

– dwarskap op de pastorie introduceert hij vormrijm met de kap van de 

kruisarmen.60 Met een verticale middenas in de gevel van de pastorie, 

geaccentueerd door het dakvenster, wordt de sterke horizontaal van de 

dwarskap vervolgens op subtiele wijze gebroken en aangepast aan het meer 



  

verticale ritme van de buurpanden. Het traptorentje, dat als een arkel, 

gedragen door een zuil, tegen de linkerhoek van de pastorie is geplaatst, 

fungeert daarbij als scharnier in de compositie en een beeld van Maria vormt 

letterlijk en figuurlijk de verbinding tussen woonhuis en kerk. De 

achteringang van de kerk vormt met stoep, portaal en voorplaats een 

compositorisch tegenwicht voor de pastorie. Verbonden door de 

rondboogvensters van de crypte vormen deze samen een asymmetrische 

contracompositie, waarmee de strenge symmetrie van de oostpartij met de 

hoge vieringtoren wordt doorbroken en ingepast in het kleinschalig ritme van 

de straatwand.  

De gevel van de pastorie laat zien hoe Cuypers er steeds beter in slaagt om 

vanuit het programma en inspelend op de stedenbouwkundige context met 

vrije hand te variëren op een klassieke gevelopbouw. Op een subtiele manier 

bindt hij het pand als pastorie aan het kerkgebouw, maar maakt het als 

woonhuis, dus typologisch van een geheel andere orde, daarvan weer los. In 

maat volgt de pastorie koor en transept – de noklijn van de kap loopt gelijk 

met de dakrand van het koor – maar met een speels ritme in de overstekken 

en de koppeling van de vensters laat hij de pastorie tegelijk aansluiten bij de 

verdiepingstructuur van de buurpanden langs de Houttuinen. Met vier 

gekoppelde boogvensters – als ware het een verglaasde loggia – legt hij een 

zwaar accent op de tweede verdieping. Dit lijkt curieus, maar komt logisch 

voort uit functie en locatie. Tegenover de pastorie stonden houtloodsen. Om 

de bewoners toch uitzicht te bieden op het Westerdok en ‘het schiprijk IJ’ 

verplaatste hij de salon naar boven en liet dat ‘logisch’ zien in de gevel. Al met 

al kwam Cuypers zo tot een voor de tijd vrij uitzonderlijke herinterpretatie 

van het Amsterdamse grachtenpand, met een historiserende toepassing van 

overstekken en schoon metselwerk, karakteristiek voor het laatmiddeleeuwse 

en vroegrenaissancistische Amsterdamse straatbeeld, maar in de rationele, 

contextgebonden oplossing van de gevel geheel eigentijds. 

Het ontwerp voor de (tijdelijke) westgevel van de Posthoorn toont nog eens 

hoe Cuypers de klassieke opvatting van symmetrie losliet en in de compositie 

op zoek ging naar een verband met de omgeving; deze onderstreept hoe hij 

had geleerd de gevel tegelijk als huid van het gebouw en wand van de 



  

openbare ruimte te ontwerpen. De deur met omlijsting en het hoge 

voorportaal vormen een asymmetrische compositie. De voordeur staat 

logischerwijs in de as van het middenpad tussen de kerkbanken; hier 

ontwierp Cuypers van binnen naar buiten. Maar met de topgevel van het 

voorportaal reageert hij op de stedenbouwkundige situatie. Deze is 

verschoven ten opzichte van de deur en staat in de as van de steeg. Zo krijgt 

de kerk, weggestopt achter de bebouwing, toch een gezicht in de 

Haarlemmerstraat. Ook hier is niet de symmetrie, in de klassieke betekenis 

van het woord, maar de ‘logique’ bepalend voor de gevel. Het geheel zorgt 

steeds voor een schilderachtig effect.  



  

Kerk en plein: de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk te 

Doetinchem 

 

Het schetsontwerp voor de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk te 

Doetinchem, ook uit 1859–1861, laat zien hoe Cuypers volgens het 

Rotterdamse schema, werkend langs de drie assen kruisend in de viering, het 

kerkgebouw wist te kneden naar de lokale omstandigheden en daarbij niet 

schroomde uit het oogpunt van liturgie en kerkbouwsymboliek onorthodoxe 

oplossingen te introduceren om kerk en context met elkaar te verenigen. Op 

het bewaard gebleven schetsblad is te zien hoe hij vanuit de klassieke 

schema’s toewerkte naar een nieuwe, vrije interpretatie van het kerkgebouw, 

waarbij in dit geval maximalisering van de ruimtewerking in het interieur en 

optimalisering van het effect in de stad om voorrang streden. Het ontwerp 

werd niet uitgevoerd – de opdracht ging naar een ander – en in het archief is 

alleen deze ene schets bewaard. Maar het is hier relevant aangezien Cuypers 

het zelf beschouwde als exemplarisch voor de ontwikkeling van zijn werk: in 

1864 publiceerde hij een selectie van zijn meest recente ontwerpen in het 

tweede deel van het Album van Bouwkundige schetsen en ontwerpen van 

J.H. Leliman – waarover later meer – en nam de kerk van Doetinchem 

daarbij op. 

Het bouwterrein – een herenhuis met een groot erf, geschonken door een 

parochiaan – lag ditmaal midden in een bouwblok, aan drie zijden omsloten 

door bebouwing en van de straat gescheiden door een tuin, die niet tot het 

eigendom van de kerk behoorde. Slechts twee smalle doorgangen verbonden 

het perceel met de omliggende straten. Maar de locatie was goed: aan de 

Waterpoortsche Muur, een nauwe ringstraat achter de voormalige 

stadsmuur, en vlak achter de huizen van de Waterstraat, een hoofdader die 

van de IJsselbrug de stad in voert. Hoog oprijzend boven de omringende 

bebouwing zou de nieuwe kerk zo een dominante plek krijgen in het silhouet 

van het stadje en de middeleeuwse kerk – in handen van de protestanten – 

verdringen aan het waterfront. Een gebeurtenis van betekenis: in 

Doetinchem was het, anders dan in Amsterdam, na de reformatie verboden 

de mis te vieren in de stad. Sinds kort was er weliswaar een houten 



  

noodkerkje, in de tuin van het herenhuis, maar met de nieuwe kerk zouden 

de katholieken zich voor het eerst sinds de zestiende eeuw weer manifesteren 

in het stadsbeeld.61 In de stad was men zich dit bewust: de protestantse 

rector van het lokale gymnasium, woonachtig naast het perceel, probeerde op 

allerlei manieren de bouw van de kerk te verhinderen.62 

 

De positionering van de kerk op het terrein laat zie hoe Cuypers inspeelde op 

deze stedenbouwkundige situatie en welke thema’s daarbij aan de orde 

waren. Hij oriënteerde de kerk63 en uit de schets blijkt dat hij probeert zo veel 

mogelijk ruimte te maken rond het gebouw. Hij zet de kerk met het koor pal 

tegen de achtergrens van het terrein en ontwikkelt een compacte oplossing 

voor apsis en sacristie; ook de zuidgevel zet hij strak tegen de erfgrens: de 

steunberen worden daar zelfs in de kerk getekend. Zo won hij extra ruimte 

tussen de kerk en de (bestaande) pastorie en hield hij – in de hoop dat de 

buurtuin ooit zou worden aangekocht – de mogelijkheid open om vóór de 

kerk een plein te maken. Het complex zou zich zo kunnen ontwikkelen tot het 

middelpunt van een katholieke enclave in de stad.  

Opnieuw koos Cuypers voor een ‘klassieke’ kruisbasiliek met alternerend 

stelsel en een forse vieringtoren met lichtkoepel. Maar met het oog op het 

beschikbare terrein is deze binnen een rechthoekige plattegrond gevat – de 

transeptarmen zijn even breed als de zijbeuken – en schip, viering en koor 

zijn, getuige de langsdoorsnede, geconcipieerd als een ruimtelijke eenheid; de 

biechtstoelen, gewoonlijk opgenomen in de transeptgevel, vinden als vanzelf 

een plaats tussen de steunberen langs de zuidbeuk. De hoofdentree ligt echter 

niet in de as van de kerk, maar in het verlengde van het pad dat langs de 

buurtuin naar de kerk leidt. Het traptorentje aan de noordwesthoek, cruciaal 

in de compositie als contrapunt van de vieringkoepel, tevens ontsluiting van 

de koortribune, neemt de plaats in van de doopkapel, die weer is 

ondergebracht in de ruimte onder de koortribune. Hier jongleert Cuypers 

met de elementen van de liturgie om zijn stedenbouwkundige 

uitgangspunten te realiseren. Dispositie en compositie voegen zich naar de 

locatie. Via een steeg was de kerk ook toegankelijk vanaf de Waterstraat en 

Cuypers tekende een tweede entree in het zuidtransept – waarvoor een 



  

buurman een stukje tuin zou moeten afstaan. Hij hechtte er aan, zo blijkt, de 

kerk van meerdere zijden toegankelijk te maken en deze ook wat de routing 

betreft in te vlechten in het weefsel van de stad en te laten functioneren als 

middelpunt van het bouwblok. Schip en kruisarm werden zo tegelijk 

stadstraat.64 

Ook de architectonische compositie en de detaillering van de gevels worden 

ingezet om de ruimte om de kerk vorm te geven. Het schip, afgesloten door 

een eenvoudige topgevel met rozetraam, domineert als vanzelf de 

Waterpoortsche Muur, maar blijft, terugliggend, in het ritme van de 

woonhuisbebouwing. Cuypers speculeerde, als gezegd, op het ontstaan van 

een voorplein. Met het traptorentje krijgt de lange horizontaal van de lage 

huisjes aan de straat, afgesloten door het hoge schip, een verticaal tegenwicht 

en wordt tegelijk de straatwand aan de hoek omgezet. Door een licht 

voorspringen van het transept, geaccentueerd door een forse steunbeer en het 

afsluiten van het perspectief met de sacristie, ontstaat er een reeks coulissen, 

waardoor het kerkgebouw voor het oog diepte krijgt en de restruimte tussen 

kerk en pastorie een met zorg geleed, levendige openbaar gebied wordt. In de 

noordgevel vormen sacristie, transept, zijbeuk en traptoren bovendien in 

silhouet als het ware een verkleining van de kerk. Het hoogoprijzende schip 

wordt daarmee teruggebracht tot de schaal van de pastorie en de omliggende 

bebouwing. Het complexe architectonische volume – Cuypers blijft van 

binnen naar buiten ontwerpen – is ontleed in een reeks volumes. Zo wordt 

het grote gebouw zorgvuldig gerelateerd aan de schaal van de omliggende 

bebouwing en teruggebracht tot de maat van de voorbijganger.  

In het interieur past Cuypers weer het alternerend stelsel toe en gebruikt de 

zuilen, die, als in Amsterdam, door vorm en afwerking zijn onderscheiden in 

de constructie, als schaalstok voor de menselijke maat. De kruisvorm van het 

gebouw wordt met ruimtelijke accenten benadrukt: de drie roosvensters – 

een in de westgevel, twee in het transept – en de ramen van het koor 

accentueren met hoog invallend gekleurd licht de assen van het kruis en de 

lichtkoepel wijst de weg naar boven.65 Maar in de geleding van de ruimte en 

de detaillering van de schiptraveeën wordt dit grote, symbolisch geladen 

gebaar teruggebracht tot de menselijke maat. De binnen de neogotische 



  

beweging nog overheersende symbolische interpretatie van het kerkgebouw – 

intermediair op weg naar de verlossing – en Viollet-le-Ducs aardser opvatting 

van de kerk als gemeenschapsruimte, als ‘basilique de la cité’, worden zo in 

het architectonisch ontwerp op een subtiele manier over elkaar heen gelegd. 

Een detail als de versnijdingen van de steunbeer aan de noordgevel van het 

transept onderstreept dat dit zorgvuldig omgaan met maat en schaal en de 

aandacht voor het effect van het gebouw op de beschouwer geen toeval is, 

maar voortkomt uit de beginselen van de beweging. Zowel Pugin als Viollet-

le-Duc beschouwde de horizontaal uitkragende kordonbanden als een van de 

grote fouten van de klassieke architectuur. Deze benemen het zicht op de 

bovenliggende muurgedeelten, waardoor een gebouw voor het oog kleiner 

lijkt. In de middeleeuwse architectuur hield men hier rekening mee, zo 

meenden zij, en werden banden en versnijdingen steeds afgeschuind, volgend 

aan de zichtlijnen vanaf het maaiveld. De delen van de gevel behouden zo 

voor de beschouwer op straatniveau steeds hun werkelijke maat en de juiste 

proporties. Met dit detail, dat Cuypers een centrale plaats gaf in het aanzicht 

van de kerk, benadrukt hij dat het gebouw reageert op de context en zich 

voegt naar het oog van de beschouwer. Daarmee verandert het gebouw van 

karakter. Het is niet meer alleen een symbolische uitdrukking van de 

leerstukken van de kerk, als autonome vorm geïmplanteerd in de stad, maar 

het functioneert als een organisch onderdeel van de stad en het stedelijk 

leven en geeft, uit het perspectief van de beschouwer, tegelijk vorm aan de 

openbare ruimte. Het is niet meer alleen uitdrukking van het als typisch 

christelijk beschouwde verlangen zich af te scheiden van de wereld, zich op de 

innerlijke devotie te concentreren, gecombineerd met een verlangen te 

communiceren met het hogere, het oneindige, maar het wordt een openbaar 

gebouw, een van de monumentale betekenisdragers in het stedelijke leven.66 

De voorpost van het heilig Jeruzalem wordt hier tegelijk ‘basilique de la cité’, 

zoals Viollet-le-Duc het graag zag.  

Daarmee wordt een verandering zichtbaar in het denken van Cuypers over de 

plaats en de betekenis van de kerk in de stad. Zijn interpretatie van de 

neogotiek verschuift van de sterk op het symbolisme en ritualisme gerichte 

tendensen binnen de beweging – ook te zien bij Thijm – naar een meer door 



  

Viollet-le-Duc geïnspireerde interpretatie van de gotiek als logisch 

constructief systeem waarmee nieuwe opgaven in de context van de 

eigentijdse stad kunnen worden opgelost.  

Het ontwerpen op systeem blijkt hierbij een steeds belangrijker hulpmiddel 

te worden. De schets laat zien dat Cuypers plattegrond en opstand tekent op 

een orthogonaal systeem, op een rooster van vierkanten. Eerst de 

plattegrond, dan de langsdoorsnede en vervolgens de dwarsdoorsnede 

worden op hetzelfde systeem getekend. Eén systeem ordent zo de 

maatvoering van alle onderdelen. Opvallend is echter dat hij – zoals al werd 

vermoed bij het ontwerp voor de St. Catharina te Eindhoven – hier 

daadwerkelijk de ingeschreven driehoeken lijkt te benutten als hulpmiddel 

om de compositie te ordenen. De buitenste zijde van het octagon van de 

traptoren aan de westgevel valt samen met de schuine zijde van een 

ingeschreven driehoek. Dat de middeleeuwse architecten driehoeken 

gebruikten om de verhoudingen in hun gebouwen te bepalen was – als eerder 

gezegd – algemeen aanvaard in de beweging. Ook voor Cuypers was het 

gebruik van de triangulatuur inmiddels een automatisme. Hij paste in dit 

ontwerp zowel de gelijkzijdige als de Egyptische driehoek toe: de één om de 

hoogte van het gewelf te bepalen in verhouding tot de breedte van het schip, 

de ander om de hellingshoek van de topgevels en de kappen vast te stellen. 

Pugin en, in zijn voetspoor, Thijm legden echter de nadruk op de symbolische 

betekenis van dit fenomeen: het hele gebouw werd zo doortrokken van het 

theologisch leerstuk van de Heilige Drie-eenheid. Cuypers daarentegen lijkt 

hier de mogelijkheden te ontdekken en te onderzoeken van de triangulatuur 

als hulpmiddel bij het oplossen van het probleem hoe een uit het programma 

ontwikkelde ‘logische’ compositie effectief in te passen in de context. Waar hij 

naar zocht waren niet vormen van ‘Steenen Mystiek’ – al zag hij natuurlijk 

graag als vanzelf een diepere betekenis verleend worden aan zijn gebouwen – 

maar een methode die behulpzaam kon zijn bij het oplossen van een 

ontwerpprobleem waarmee hij in zijn werk werd geconfronteerd.67 In 

Doetinchem lijkt hij het systeem al aardig in de vingers te hebben. Viollet-le-

Duc zou hem drie jaar later de theoretische grondslag en de praktische uitleg 

leveren om hier systematisch mee verder te gaan.68  



  

 



  

Kerk en stedelijk weefsel: de St. Dominicuskerk te Alkmaar 

 

Met het ontwerp voor de St. Dominicuskerk in Alkmaar (1861), ‘een 

koepelkerk met gaanderijen’,69 maakte Cuypers zich vrijwel geheel los van de 

bestaande typologie van het neogotisch kerkgebouw. Het hoge aantal 

zitplaatsen dat werd gevraagd vereiste een zeer grote kerk. Deze moest 

worden ingepast tussen de lage bebouwing van de oude stad op een ondiep, 

bijna vierkant bouwterrein met gerende zijden, ingesloten tussen twee 

hoofdverkeersaders van de stad, de Laat – een gracht – en de Breedstraat, en 

een dwarssteeg, het Achterom. Uitgaande van terrein en programma 

ontwikkelde hij aan de hand van zijn assenkruis een hoofdvorm en werkte 

deze vervolgens uit in samenhang met de omgeving. Een kruisbasiliek met 

zeer ondiep koor maar ruime viering met lichtkoepel en een fors transept 

vormde de grondslag van het plan. Maar zelfs met het ondiepe koor bood het 

terrein nog steeds onvoldoende ruimte voor een schip dat plaats moest 

bieden aan bijna 1500 parochianen. Om toch voldoende zitplaatsen te 

verkrijgen, verving Cuypers de klassieke driedeling van de kerkruimte, met 

een verhouding tussen schip en zijbeuk als 12:7 – waar hij bij de St. 

Laurentius, hemelsbreed honderd meter verderop, ondanks identieke 

ruimteproblemen nog strikt aan vast had gehouden – door een verdeling in 

drie gelijke beuken. Zo werd letterlijk iedere vierkante meter bouwgrond 

optimaal benut. De zijbeuken werden bovendien over de volle breedte 

voorzien van gaanderijen; in eerste instantie was zelfs sprake van dubbele 

gaanderijen, als bij de Posthoorn. 

De uitwerking van het ontwerp laat zien hoe het componeren vanuit 

verschillende perspectieven een vanzelfsprekend aspect van zijn werkwijze 

was geworden. Cuypers houdt vast aan het principe dat het exterieur de 

uitdrukking moet zijn van het interieur, maar relateert de compositie tegelijk 

aan de context. Met de scherpe spits op de viering, verlevendigd met vier 

kleine spitsen op de hoeken van de overgang van vierkant naar octagon, 

accentueert hij de kerk in het stadssilhouet en zet deze neer als tegenhanger 

van de middeleeuwse St. Laurentiuskerk, nu in protestantse handen. De twee 

versies van de westgevel zijn illustratief voor de ‘façon organique et vivante’ 



  

waarop de (historische) motieven zich voegen naar de dispositie en de 

compositie van het gebouw: de raamvormen, de indeling van de gevels, de 

maatverhoudingen van de torenspitsen, de hoogte van schip en transept, alles 

verandert met het veranderen van het aantal verdiepingen van de beuken. 

Met de zijbeuken, ongebruikelijk gedekt met zadeldaken en door een laag 

tussenlid met lessenaarsdak losgemaakt van het schip, beklemtoont hij in het 

vooraanzicht de hiërarchische verhouding tussen schip en beuken en – 

belangrijker – bereikt hij dat de westgevel als een reeks topgevels meeloopt in 

de aaneenschakeling van woonhuizen langs De Laat. Tegelijk laat hij in de 

asymmetrische compositie van de beukgevels de functie zien: de zijbeuken 

zijn verdeeld in drie traveeën, twee brede met zitruimte en één smalle travee, 

als verkeersruimte aan de buitenzijde. De schuine perceelsgrens vangt hij op 

met kleine sprongen in de gevel. Het enorme complex wordt daarmee in het 

perspectief van De Laat tegelijk verticaal geleed in verschillende kleinere 

bouwdelen. De traptoren maakt dat het front van de kerk zich als een 

asymmetrische compositie gemakkelijker voegt in de schilderachtige ‘eenheid 

in veelheid’ van burgerhuizen en Cuypers markeert hiermee tegelijk de 

ingang van het zijstraatje, het Achterom. In de oostpartij vormen de pastorie 

en een voorspringende zijkapel – ook hier volgt de dispositie de vorm van het 

terrein – weer een contracompositie, waarmee hij de symmetrische 

hoofdvorm inpast in het straatbeeld. De curieuze spits maakt op radicaal 

‘organische’ wijze duidelijk dat het trappenhuis van de pastorie tevens dient 

ter ontsluiting van het balkon en daarmee van de zelfde orde is als de 

traptoren aan de noordoostzijde.  

De uitwerking van de vieringtoren laat opnieuw zien hoe Cuypers naar de 

lokale omstandigheden, vanuit een specifiek ontwerpprobleem, zijn motieven 

koos, daarbij puttend uit het corpus historisch gelegitimeerde mogelijkheden 

– hier: de Oude Kerk te Delft. In overeenstemming met het kubische karakter 

van de kerk koos Cuypers bij de Dominicuskerk, in tegenstelling tot de 

Posthoorn, voor een vierkante vieringtoren, maar wel met octagonale spits. 

Met de vierkante spitsjes, als pinakels op de hoekpunten gezet, lost hij de 

overgang van vierkant naar octagon esthetisch op. De octagonale torenspits 

van het torentje aan de westgevel refereert aan die van de vieringtoren, 



  

waardoor de hoge toren en de lage façade toch een compositorische eenheid 

vormen.  

Voor diepe westportalen of een narthex was geen ruimte. Toch heeft Cuypers 

rond de drie westdeuren monumentale omlijstingen gemaakt met 

driehoekige frontons, die als losse schermen tegen de gevel zijn gezet. Hij 

brengt het kerkgebouw zo voor het oog van de passant terug tot de menselijke 

maat en compenseert met een esthetische ingreep het gemis van een 

uitnodigende entree, van een ruimtelijke overgang tussen straat en kerk. Het 

beeld van de heilige Dominicus boven de middendeur – naar voorschrift van 

Pugin iets minder dan levensgroot – krijgt hiermee de dubbele betekenis die 

Pugin op het oog had: het duidt de denominatie van het gebouw en fungeert 

tegelijk als ‘modulor’.70  

‘Ik heb nooit naar een type gewerkt, wel volgens begrippen’, zo zei Cuypers in 

1917 tegen Huib Hoste. Dat ‘nooit’ was vooral bedoeld om zijn inmiddels 

opgebouwde reputatie als onwankelbaar rationalist te onderstrepen. Maar 

het contrast tussen de St. Laurentius (1857/58) en de St. Dominicus (1861) 

laat zien hoe een nog ‘archeologische’, in de geschiedenis van het type 

verankerde aanpak, in relatief korte tijd had plaatsgemaakt voor een 

gerationaliseerde en ‘organische’ benadering van het kerkgebouw. In de 

plattegrond, in de compositie en in de detaillering van het gebouw, overal zijn 

nog referenties aan de middeleeuwse architectuur waar te nemen. Maar een 

verband met specifieke middeleeuwse bouwwerken is er nauwelijks meer. 

Het gebouw is alleen nog te begrijpen als antwoord op een specifiek 

programma voor een specifieke locatie. Type en voorbeeld zijn hier overboord 

gezet en ingeruild voor een door ratio en praktijk bepaalde ontwerpmethode. 

Het gebouw wordt niet meer als autonoom beeld geconcipieerd, maar het 

beeld ontstaat vanuit plattegrond en constructie en in reactie op de situatie. 

De middeleeuwse motieven zijn daarbij niet langer het uitgangspunt bij het 

ontwerp, maar deze worden als een toegevoegde betekenislaag over het 

ontwerp gelegd met de bedoeling het gebouw als een voorbeeldige oplossing 

van de opgave neer te zetten, en dit tegelijk als wegwijzer naar een 

toekomstige cultuur – steeds: geworteld in een geïdealiseerd verleden – in 

het stadsbeeld te doen spreken.71  



  

Het ornament blijft bepalend voor de kunstwaarde van het gebouw, bindt het 

in de culturele context en expliciteert de symbolische of ideologische lading. 

Maar de ruimtelijke structuur, de compositie en de constructie geven het zijn 

betekenis. Het gebouw als organisme wordt stijldrager, het historisch 

ornament (klein of groot, een kruisbloem of de bekroning van een toren) 

geeft het een ideologisch en contextueel bepaalde en daarmee in beginsel 

inwisselbare esthetische meerwaarde.  

Dit wordt aardig geïllustreerd door twee werken van J.C. Bleijs, een leerling 

van Cuypers: de St. Cyriacuskerk te Hoorn en de St. Nicolaaskerk te 

Amsterdam. Deze zijn vanuit dezelfde beginselen en volgens hetzelfde 

schema geconcipieerd als Cuypers’ Onze Lieve Vrouwekerken in Rotterdam 

en Amsterdam, maar zijn met overwegend aan de renaissance en de barok 

ontleende motieven aangekleed. Bleijs werkte tussen 1859 en 1861 bij 

Cuypers en zijn ontwerp voor de St. Cyriacus doet vermoeden dat hij aan de 

kerk voor Rotterdam had getekend. Qua architectuuropvatting, in de 

benadering van de ontwerpopgave, is er niet veel verschil tussen de 

ontwerpen van Cuypers en Bleijs. Alleen de referenties verschillen. Bleijs 

kleedde zijn kerk aan als een ‘rooms’ katholieke kerk; hij refereert met zijn 

aan de renaissance en barok ontleende motieven nadrukkelijk aan Rome als 

geestelijk en wereldlijk centrum van de kerk. En zo werd zijn kerk ook 

gelezen. Toen Paul Verlaine in 1893 het Centraal Station verliet en de St. 

Nicolaaskerk zag staan, riep hij verschrikt: ‘Wat is dat?’, waarop zijn 

begeleider P.L. Tak antwoordde: ‘de kerk van de Jezuïeten’.72 Cuypers 

daarentegen maakte een eigenzinnige Hollandse stadskerk, door de 

vieringkoepel wel nadrukkelijk een ‘paapse’ kerk, maar door het verband met 

de genius loci in de vormentaal even nadrukkelijk niet ‘rooms’. De paus kon, 

zeker voor de Nederlandse katholieken, juist door zijn supranationale positie 

gelden als personificatie van de herwonnen godsdienstvrijheid. ‘Rome’ stond 

voor het centrale gezag in de kerk, dat niet alleen in esthetisch opzicht 

indruiste tegen Cuypers’ aan cultuur, land en volk gebonden 

architectuuropvatting, maar waar hij ook vanuit zijn praktijk als katholiek en 

kunstenaar moeite mee had. Herhaaldelijk werden moeizaam op de 

kerkfabriek bevochten besluiten in tweede instantie gedwarsboomd door een 



  

bisschop. Bij een bezoek aan Rome in de zomer van 1863 liet Cuypers zich zo 

negatief uit over de Romeinse barok dat hij door de Nederlandse gezant bij de 

Paus uitdrukkelijk werd gewaarschuwd zich in te houden of de stad te 

verlaten.73 Cuypers ontwikkelde stijl en ornament vanuit ‘eigen’ beginselen 

en streefde naar een lokale variant van de contra-reformatorische kerk. Bleijs 

gebruikte dezelfde beginselen, maar richtte zich – gedwongen of uit eigen 

beweging – in zijn vormentaal meer naar het centrale gezag.74  



  

Kerk en stadsuitbreiding: de St. Willibrorduskerk te Amsterdam 

 

Met de opdracht een ontwerp te maken voor de St. Willibrordus buiten de 

Veste te Amsterdam in 1864 kreeg Cuypers de kans zijn nieuwe schema te 

beproeven in maagdelijk gebied. In eerste instantie ging het om de 

vervanging van de houten schuurkerk van een kleine statie ten zuiden van de 

vesting van Amsterdam, bevolkt door tuinders en de werkers van een aantal 

molens en kleine fabriekjes. Maar de jonge bouwpastoor Wubbe besefte dat 

dit agrarisch gebied, gelegen in het schootsveld van de oude vesting, spoedig 

zou verstedelijken. De eerste aanzetten waren al te zien en hij rook zijn kans 

de statie om te vormen tot een grote stadsparochie met een monumentale 

kerk als hoogtepunt van de nieuwe wijk.75  

Als bouwterrein was een weiland gekocht aan de Amsteldijk, buiten de 

Utrechtse poort. Formeel lag dit perceel in het concessiegebied van de 

ondernemer Samuel Sarphati, stichter van het net geopende Paleis voor 

Volksvlijt, die hier een villapark had geprojecteerd. Maar als 

stedenbouwkundig ontwerp had deze concessie in 1864 geen vastomlijnde 

status en de context van de kerk was in principe het deels intact gebleven 

‘Hollands Arcadia’, de aaneenschakeling van buitenplaatsen en 

(moest)tuinen langs de Amstel, met daar achter de weilanden van de 

Binnendijksche Buitenveldersche Polder en de bedrijvigheid langs de 

Zaagmolensloot.76 De buitenplaatsen stonden van oudsher met hun front 

naar het water en de rivier toonde zich als een brede stadslaan waarlangs 

deze ‘landjuwelen’ zich aaneenregen: ‘Het oog gaat in een rei van landhuizen 

spelen, met groene heiningen als aan elkaar gevoegd’, dichtte Abraham 

Rademaker in de achttiende eeuw.77  

Cuypers zette hoog in en tekende een grote en rijke variant van zijn 

stadskerk: een royale kruisbasiliek met een verlaagde apsis en ambulatorium, 

een octagonale vieringkoepel, vier transepttorens en aan de westzijde een 

dubbeltorenfront. Op het eerste gezicht benadert het ontwerp de ideale 

kathedraal en deze is later geïnterpreteerd als een evocatie van het 

ideaalbeeld van Viollet-le-Duc. Maar ook hier zijn het vooral de verschillen 

die opvallen. De vieringtoren domineert weliswaar de compositie maar de 



  

westtorens zijn hoger, zeer slank en boven de nok van het middenschip 

worden ze, anders dan bij Viollet-le-Duc, octagonaal. Bovendien zijn deze 

nadrukkelijk naast het schip geplaatst. De verhouding tussen schip en beuken 

is niet de bij Cuypers gebruikelijke 12:7, maar opgerekt naar 4:1, waarmee de 

beuken zijn gereduceerd tot een omloop rond het schip.78 Gaanderijen, 

anathema in de kathedraal, verschaffen extra zitplaatsen. Schip, transept, 

koor en apsis zijn opgevat als een samengevatte ruimte en de vieringkoepel 

vormt nadrukkelijk het centrum.79 Dat wordt in het exterieur geaccentueerd 

met de vier transepttorens. Deze flankeren niet – als bij Viollet-le-Duc – de 

transeptgevel, maar zijn in de oksels van schip en transept geplaatst; zo 

verschaffen zij de koepel een kader. Op dezelfde manier als Schinkel en 

Semper dat hadden gedaan bij hun ontwerpen voor koepelkerken in Potsdam 

en Hamburg, verzachten zij voor het oog de wat extreme maatverhouding 

tussen het lange schip en de hoge koepel – ook zonder de westtorens is de 

compositie zo in harmonie. Gezien vanuit het oosten ontstaat er een soepele 

overgang van de lage pastorie en het congregatiegebouw, via ambulatorium, 

apsis en koor – een bewust geleidelijke opbouw van laag naar hoog, ook weer 

begeleid door twee traptorentjes – naar de transepttorens en de hoge 

koepeltoren.  

De kerk is georiënteerd en staat met het koor naar de Amsteldijk. Deze lijkt 

zo de rivier als stadslaan te negeren. Maar met een schilderachtig aanzicht, 

dat op verschillende schalen is geleed, legt Cuypers toch een organisch 

verband met de context: de pastorie en congregatiehuis lopen als 

kleinschalige asymmetrische elementen mee in de gevarieerde reeks 

(woon)gebouwen langs de Amstel; het koor en de apsis met de traptorens 

vormen een fors accent in de reeks; de vieringkoepel rijst daar achter op, 

geflankeerd door transept- en westtorens, als toekomstige kroon op de nog te 

bouwen wijk. Met deze compositie, opgebouwd als een reeks coulissen, 

optimaliseert hij de dieptewerking van het gebouw. Als bij een 

landschapsschilderij is dit effect in de presentatietekening geaccentueerd met 

in de diepte steeds zachtere kleurtinten. Hij onderstreept daarmee als het 

ware de dynamiek van zijn gebouw. Voor het oog van de passant, wandelend 

langs de Amstel, zouden deze coulissen almaar ten opzichte van elkaar 



  

verschuiven en de kerk in ieder perspectief een levendige silhouet 

verschaffen. Opvallend is de zorg waarmee Cuypers in het aanzicht vanaf de 

Amstelzijde de torens van het westfront juist náást de koepel en de 

transepttorens laat verschijnen, zodat de kerk, ook in de lange perspectieven 

van de overkant van de rivier, steeds in haar volle lengte wordt ervaren: een 

subtiele kunstgreep die hij tien jaar later ook zou toepassen op de vier 

middentorens van het Rijksmuseum, gezien vanaf het Museumplein.  

Maar hiermee was het probleem van de stedenbouwkundige inpassing nog 

niet opgelost. De kerk werd in de loop van het bouwproces aan drie zijden 

omringd door de nieuwbouw van Wijk YY en bij zijn pogingen deze nieuwe 

context naar zijn hand te zetten, werd Cuypers geconfronteerd met de 

nuchtere realiteit van de stadsuitleg en de ook daar marginale positie van het 

instituut kerk. De Willibrordus werd een testcase voor de houdbaarheid van 

zijn nieuwe kerkbouwschema in een snel transformerende stad. Niet wetend 

hoe de wijk zich zou ontwikkelen, behandelde Cuypers de kerk in eerste 

instantie als een zelfstandig stedenbouwkundig element, niet ongelijk aan de 

omsloten buitenplaatsen met hun formele tuinen. In een tussen 1864 en 1866 

te dateren ontwerp tekent hij aan de oostzijde rond koor en pastorie een 

Engelse tuin. Een lange bomenlaan voert van de Amsteldijk langs de 

noordkant van de kerk naar het voorplein. Gevraagd bij de kerk een 

begraafplaats te ontwerpen – het kerkbestuur hoopte uit de exploitatie geld te 

genereren voor de bouw – tekent hij aan de westzijde een langgerekte, door 

arcaden omgeven campo santo naar Italiaans model, met tussen kerk en 

begraafplaats een voorplein, een parvis, opgesierd door een labyrint in het 

plaveisel, als verbeelding van de moeilijke weg naar de verlossing.80 Een 

gebouw met galerijen te binden aan een formele hof om dit een eigen 

monumentale context mee te geven, was een vast gegeven bij de 

Schinkelschule, al beschreven bij Von Klenze, die een ‘regelmässige, schöne 

und architectonische Gestaltung’ van de begraafplaats aanbeveelt. Deze moet 

‘ernst und warnend’ zijn, ‘kein schaudererregender Ort aber auch kein 

englischer Garten’.81 In het contrast tussen de informele aanleg van de tuin 

rond de kerk en de formele orde van de begraafplaats lijkt Cuypers Von 

Klenze te volgen. Tegelijk sloot hij met de Engelse tuin aan bij de Amsteldijk 



  

als onderdeel van een stadswandeling.  

In 1866 presenteerde stadsingenieur J.G. van Niftrik zijn uitbreidingsplan 

voor Amsterdam. Het voormalig schootsveld rond de stad werd daarmee 

integraal in ontwikkeling gebracht. Hoewel het plan een zekere gevoeligheid 

laat zien voor de potentie van monumentale gebouwen als betekenisdragende 

accenten in de openbare ruimte, negeerde hij de bouwplannen van de 

Willibrodusparochie en projecteerde op het terrein van de kerk het nieuwe 

Centraal Station. Zijn plan werd als te duur verworpen door de 

gemeenteraad, maar het maakte duidelijk dat pastoor Wubbe de situatie goed 

had aangevoeld. Het nieuwe stadsdeel, bijgenaamd ‘De Pijp’, zou een 

belangrijke positie krijgen in de nieuwe stad. In 1877/78 werd een nuchterder 

plan van uitbreiding vastgesteld, ontworpen onder leiding van de nieuwe 

directeur publieke werken J. Kalff.82 Hij reserveerde een bouwblok voor de 

kerk – de bouw van het koor was in 1871 begonnen – maar deed verder geen 

pogingen de kerk als stedenbouwesthetisch element in te zetten in zijn 

ontwerp. Terwijl voor het eerste deel van de wijk YY de polder opnieuw werd 

verkaveld, volgde Kalff voor het deel ten zuiden van de Zaagmolensloot de 

bestaande kavelstructuur. Dit om dure onteigeningen – waaronder de grond 

van de kerk – te voorkomen. De Willibrordus werd zo weliswaar een 

bepalende factor in de ontwikkeling van de wijk, maar dit leverde niet de 

stedenbouwkundige situatie op die Cuypers zich had voorgesteld. Hij hoopte 

bij het vaststellen van het uitbreidingsplan een ruim voorplein te behouden 

en de kerk met lange zichtlijnen tot architectonisch hoogtepunt van de wijk te 

maken. Op een stadsplattegrond uit 1876 heeft hij zijn ideale situatie 

eigenhandig ingetekend. Hij trekt de hoofdlijnen door van de verkaveling van 

het op dat moment uitgevoerde (westelijke) deel van de Pijp, over de 

Zaagmolensloot naar de kerk en tekent haaks daarop een nieuwe radiale 

ontsluitingsweg van de kerk naar de oude stad, aansluitend bij het Oosteinde 

en het Frederiksplein.83 Zo kwam er niet alleen ruimte vóór de kerk, maar 

zouden er ook lange zichtlijnen ontstaan op het westfront en de koepeltoren, 

zowel vanuit de oude stad als door de nieuwe wijken.  

Cuypers’ pogingen zijn kerk een dominante plaats te geven in de stadsuitleg 

strandden op de pragmatische houding van Publieke Werken en het 



  

geldgebrek van de parochie.84 De zichtlijn vanaf het Frederiksplein werd een 

smalle straat uitlopend op het westfront; ook de lange zichtlijnen kwamen er 

niet: het terrein bestemd voor de begraafplaats werd verkocht om de kerk te 

financieren en geheel bebouwd. Wat overbleef was een bescheiden plein vóór 

de kerk. Cuypers bleef daarbij alert op de context van zijn gebouw en paste 

zijn ontwerp aan de nieuwe situatie aan. In een poging het westfront met de 

hoge torens te relateren aan de bescheiden schaal van de portiek-

etagewoningen aan de overzijde van het smalle voorplein en dit terug te 

brengen tot de menselijke maat, introduceerde hij een nieuw motief en 

verbond de westportalen met een blinde galerij tot een lage portico of 

pseudonarthex. In het definitief ontwerp werd dit motief echter 

wegbezuinigd.  

Het onberekenbare planproces van een nieuwbouwwijk in de negentiende 

eeuw maakte het moeilijk om – zoals Cuypers gewend was te doen in de oude 

binnensteden – tot in detail te reageren op straat- en stadsbeeld. Bij een zo 

ambitieus plan als de Willibrordus ondermijnde de lange bouwcampagne 

bovendien de greep op het eindresultaat. Deze ging gelijk op met de toename 

van het inwonertal van de wijk, wat er op neerkwam dat de kerkgangers zich 

lang tevreden moesten stellen met een fragment als specimen van het 

bedoelde eindresultaat. In die zin verrast het niet dat de kerk werd 

beschouwd als een mislukte kathedraal.  

Rond 1895, bijna vijfentwintig jaar na de start van de bouw, werd een 

spectaculair nieuwe perspectief van de kerk getekend om de parochianen het 

einddoel nog eens in te prenten en de bouwcampagne weer op gang te 

krijgen. Maar bereikt werd dit doel niet. Koor en pastorie waren in 1871 in 

aanbouw genomen; schip en viering volgden pas in 1897–1899, waarbij de 

kerk vanwege de sterk gegroeide parochie met drie traveeën werd verlengd, 

wat de compositie niet ten goede kwam, zeker in relatie tot de koepeltoren. 

De koepel werd pas in 1923, na Cuypers’ dood, uitgevoerd naar een ontwerp 

van zijn zoon Jos. Cuypers. De transepttorens werden echter weggelaten – te 

duur – en acht fors uitgevallen pinakels moesten nog enigszins het beeld 

oproepen van de door torens omkranste koepel, bedoeld door vader Cuypers. 

In 1939 werden nieuwe ontwerpen gemaakt voor westtorens, maar tot 



  

uitvoering kwam het niet. In 1971 werd de nog onvoltooide kerk gesloopt.85  



  

‘A new town church of a minsterlike character’ 

 

In een kort bericht werd in de Ecclesiologist van april 1864 medegedeeld dat 

de Dom in Keulen was voltooid, althans wat de binnenruimte betrof. ‘Is it a 

complete succes?’, zo vroeg de redacteur zich af, ‘is the finished church (...) 

the grandest cathedral in the world?’ Het antwoord was onverbiddelijk: ‘We 

should be sorry to say no, but we cannot say yes.’ De Ecclesiologist had 

kritiek op de gebrekkige verhoudingen van het schip en betreurde vooral het 

gemis van een vieringtoren, waardoor het gebouw zowel binnen als buiten in 

‘effect’ tekortschoot. Het gebrandschilderde glas werd afgedaan als ‘a sad 

jumble’ – een treurig zooitje. In nog geen halve pagina werd het grootse 

project, dat aan het begin van de eeuw de aanzet had gegeven tot de 

neogotische beweging en met zijn bouwloods sinds twintig jaar een 

brandpunt was van haar acties, als een mislukking ter zijde gezet.  

Dat de kathedraal als model dood werd verklaard was geen nieuws meer. 

Maar de publieke afkeuring van de Keulse Dom, door Pugin nog beschouwd 

als ‘the flower and queen of Christian Churches’,86 laat zien dat de jonge High 

Victorians ook afstand hadden genomen van hun leermeester. ‘Archeology’ 

en ‘ecclesiology’ werden ingeruild voor een nieuwe norm: boven het 

historisch juist reproduceren van ornament en dispositie naar middeleeuws 

voorbeeld stond nu de ruimtelijke kwaliteit van het gebouw, stond de werking 

van het gebouw als kerkzaal en zijn uitdrukkingkracht als deel van het 

stadsbeeld. De wetenschappelijke benadering van de kunst, met daarbij een 

poging het vormenarsenaal te herleiden tot een denotatieve taal (Neale en 

Webb, Thijm), maakte plaats voor een meer gevoelsmatige aanpak, waarin 

het perspectief van de beschouwer/gebruiker centraal stond. Naast de 

rationele beginselen werd een meer subjectief gegeven als de ruimtelijke 

beleving van het gebouw en zijn receptie als betekenisdrager een steeds 

belangrijker thema. De Engelsen spraken in dit verband wel van 

‘associationism’.87  

Dit thema was al aan het begin van de jaren vijftig naar boven gekomen in de 

beweging. In eerste instantie bij de zoektocht naar de juiste vorm voor de 

missiekerken in de koloniën, die moesten functioneren als forten voor de 



  

verdediging van het geloof. Iedere kerk daar werd gezien als een ark van 

Noach: protest en waarschuwing tegelijk.88 Inmiddels speelde het thema 

echter een belangrijke rol bij het oplossen van het vraagstuk van de 

stadsparochiekerk, aangeduid als de ‘urban minster’ of ook wel de ‘slum 

minster’.89 Deze moest vooral de armen in de sloppenwijken van de 

snelgroeiende industriemetropolen aanspreken en hen binnen de kerk 

houden. Maar het wachten was nog op de eerste overtuigende 

architectonische resultaten. Het ontwerp van Butterfield voor All Saints, 

Londen, beschouwd als het prototype van deze nieuwe stadskerk, dateerde 

weliswaar al van 1849, maar deze werd pas in 1859 opgeleverd.  

Voorafgaand aan de even korte als dramatische mededeling over de Keulse 

Dom werd echter ‘a satisfactory new church in Holland’ besproken. Met 

Engels understatement werd hierin Cuypers’ Posthoornkerk en zijn oplossing 

voor het ruimteprobleem met de introductie van gaanderijen aan de Engelsen 

ten voorbeeld gehouden: ‘Occasionally writers with whom we are much 

identified have dared openly to call for the erection of the congregational 

triforium as the solution of the problem of the day how, with our limited town 

areas, to make our churches noble, and yet provide for our people. (...) This 

young Dutch architect has come forward to show us, in Amsterdam, how well 

and readily the thing may be done.’ Met het ‘congregational triforium’ werden 

de gaanderijen bedoeld. De plattegrond werd goed bevonden, men had 

bewondering voor de hechte constructie en de ‘boldness of design’ en 

Cuypers’ ‘delicate eye’ voor kleur werd geprezen, inclusief de in verf 

aangebrachte groene accenten in de structurele polychromie ‘to complete the 

balance of colour’. Maar men was vooral onder de indruk van de vormgeving 

van de kerkruimte, van het ‘vertical treatment’: de verhoudingen van het 

schip (‘lofty, solid’), de koepel (‘a kind of translation into Gothic of the 

Antwerp Lantern’90) en de geleding van de schiptraveeën met de galerijen 

(‘had the arcade not been broken up into so many divisions, its deficiency of 

actual height would have been oppressive; as it is, each arch is really well 

proportioned’).91 ‘So boldly solid a modern work we have never seen 

anywhere else’ was de conclusie en de Ecclesiologist zag hier met wat kleine 

liturgische aanpassingen een langjarige wens vervuld: ‘a new town church of 



  

a minsterlike character’. Deze karakterisering was een verwijzing naar de 

discussie over de stadsparochiekerk, de ‘urban minster’ in Engeland, waarin 

de al eerder aangehaalde A.J. Beresford-Hope een belangrijke rol speelde. 

Cuypers maakte in 1862 kennis met Hope tijdens een bezoek aan Londen, 

waarover later meer. Thijm had al langer contact met hem en bezat een reeks 

van diens geschriften.92 

In zijn boek The English Cathedral of the Nineteenth Century (1861) pleitte 

Hope – naast een herhaling van zijn geloof in ‘progression by eclecticism’ – 

voor een eigentijdse, metropolitaanse versie van de grote bisschopskerk uit 

de Middeleeuwen in Engeland.93 Deze moest als een brede, samengevatte 

ruimte hoog en imposant oprijzen uit de dichtbebouwde wijken van de grote 

steden, liefst omringd door een soort montade met pastorie, school en 

‘chapter house’, zoals Cuypers voor Rotterdam had getekend.94 Galerijen zag 

hij als een uitstekend middel om zo veel mogelijk mensen samen te brengen 

rond altaar, preekstoel en orgel.95 Als de negentiende eeuw een kerkgebouw 

wilde voortbrengen met eenzelfde impact en betekenis als de kathedraal, zo 

stelde Hope, dan kon dit alleen bereikt worden door met de architectuur te 

appelleren aan een eigentijds ruimtegevoel: ‘If the cathedral of the nineteenth 

century is to be created (...) the work in its material no less than its moral 

aspects must bear the stamp of active common sense in its recognition of the 

spirit of the age.’ En de ‘spirit of the age’ voelde hij in de massale verovering 

van de ruimte, bij uitstek gesymboliseerd door de spoorwegen en verbeeld in 

zijn gebouwen. De eigentijdse variant van de kathedraal moest dan ook de 

gelovigen in dezelfde geest aanspreken: zowel de door liberalisme en 

socialisme verleide bewoners van sloppen en arbeiderswijken, als de 

moderne reiziger die – nog gewend aan herberg en postkoets – zich voelde 

aangesproken door de ruime spoorwegstations, de lange stoomtreinen en de 

nieuwe hotels met hun eindeloze salons en moderne liftinstallaties: ‘Can then 

the influence of this same spirit – this increased appreciation of vastness – 

this greater aptitude for living and moving in a crowd – not make itself felt in 

man’s religious transactions?’, vroeg hij zich af,96 en besloot: ‘Our public 

buildings become day by day more vast and more lofty. The intellectual 

expenditure of artistic invention, and the physical expenditure of labour and 



  

material, equally characterise the structures of the day. Shall God than only 

be forgotten?’97 In een tijd van extreme schaalvergroting, gesymboliseerd 

door de openstelling van het Crystal Palace in Sydenham (in Amsterdam door 

de opening van het Paleis voor Volksvlijt), was de gemiddelde parochiekerk 

nog slechts een kleine ruimte en de architecten moesten alle registers 

opentrekken om hier een antwoord op te vinden: optimalisering van de 

ruimtewerking, meer licht, veel kleur, en rijke kunsttoepassing. Juist in het 

contrast met de bedompte woningen en benauwde openbare ruimten in de 

overvolle sloppenwijken en dichtbebouwde stadsuitbreidingen verbeeldde 

deze nieuwe ‘urban minster’ de verlichting en het licht dat de kerk als 

instituut meende te kunnen bieden, en versterkte tegelijk, als gezamenlijk 

bezit van de wijk, het gevoel van eigenwaarde van de armen onder de 

parochianen.  

De High Victorians hadden een even scherp oog voor de plaats van het 

kerkgebouw in het stadsbeeld als Cuypers. In zijn rede bij de opening van het 

zittingjaar 1863 van het Architectural Museum, een gelegenheid waarbij veel 

architecten samenkwamen, noemde Beresford-Hope de aandacht voor de 

‘skyline’ als een van de belangrijkste overwinningen van de High Victorians: 

‘(...) the principle of playing with the skyline has been recognised and 

adopted’. ‘Pyramidising of the skyline’ was een vast onderdeel geworden van 

het artistiek concept van het werk, waarbij zowel esthetische en symbolische 

als praktische redenen meespeelden: ‘air is cheap, ground is dear’, zo stelt 

Beresford-Hope.98  

Maar de beschrijving van de Posthoorn door de Engelse recensent – was het 

Hope zelf? – laat zien dat vóór alles de ruimtelijke kwaliteit bepalend was 

voor de waardering van het gebouw. Hij dramatiseert het contrast tussen 

straat en kerkruimte door te suggereren dat het gebouw, begraven in een 

bouwblok (‘buried in a block of houses’), geen zichtbaar exterieur had. Via 

een poort in een straat bereikt men een deur, om dan, eenmaal binnen, 

overweldigd te worden door de verhevenheid van het schip.99 

 

Met de vijf kerken behandeld in dit hoofdstuk schaarde Cuypers zich dus in 

de rijen van de High Victorians, op zoek naar een nieuw model voor de 



  

stadsparochiekerk en werd door hen naast Butterfield geplaatst als een van 

degenen die de weg wezen naar een oplossing voor het probleem. In de 

combinatie van een vooruitstrevend eclecticisme (‘progressive eclecticism’) 

met typologische vernieuwing, of anders gezegd met het overboord zetten van 

modellen en typen en het ontwikkelen van een eigentijds kerkbouwsysteem, 

geïnspireerd door maar niet geënt op historische stijlen, vond hij een 

oplossing voor een van de architectonische vraagstukken van zijn tijd.  

De betekenis van de stadsparochiekerk was in Nederland in de jaren vijftig en 

zestig van de negentiende eeuw anders dan in Engeland. In Engeland ging 

het om het binnen boord houden en kerstenen van het snel groeiend 

stadsproletariaat. De zorg om het zielenheil van de armen, door de socialisten 

aangeduid als ‘het proletariaat’, speelde ook in Nederland een rol – de 

Posthoorn werd opgetrokken in een achterbuurt, die lang bekend stond 

vanwege de prostitutie en de Willibrordus landde als een ark van Noach in 

een nieuwe wijk met overwegend woningen voor de lagere standen. Maar het 

accent lag op het weer zichtbaar maken van het katholieke volksdeel na het 

herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. Wat dat betreft lijkt de traagheid in 

de industriële ontwikkeling en urbanisatie in Nederland – zeker in 

vergelijking met Engeland – de kerkbouwers in de kaart te hebben gespeeld. 

Zij konden zich eerst wijden aan het weer opbouwen van de kerkprovincie, 

aan het herstel van kerkelijke moraal en discipline onder de eigen gelovigen 

en hoefden pas daarna de strijd aan te gaan met het opkomend socialisme. 

Pas in de jaren negentig van de negentiende eeuw verschoof het accent naar 

het stichten van een ‘volkskerk’ als christelijk bastion tegen het socialisme, 

waarbij de centraalbouw en de koepel, hoewel in een andere vorm, weer een 

belangrijke rol zouden spelen. 



  

                                                          

  

 
 

 
1 Zijn groeiende interesse voor het romaans in Nederland blijkt ook uit zijn 
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unbewältigte oder doch nicht gehörig gegeneinander abgewogene Massen; 
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Fingerzeige, p. 22. 
7 Trier, Weyres (red.), Kunst des 19. Jahrhunderts im Rheinland I, 
Architektur I, Kultusbauten, p. 211-216 (over het romaans voor 1850) en p. 
319 (over de kwestie Hamburg).  
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19. Jahrhunderts 1800 bis 1880, Keulen 1968; zie ook Looijenga, Utrechtse 
School, p. 410 noot 229. 
11Zie Mann, Neuromanik, afb. 54-55. 
12 In de maanden juni en juli 1859 reisde Cuypers met zijn Nenny langs 
Nonnenwerth, Rolandseck, Remagen, Ahrthal, Altenahr, Coblenz, Stolzenfels 
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Amsterdam). 
14 Zie bijvoorbeeld Friedrich Wilhelm IV, schets voor kerk in Sakrow (Börsch-
Supan, Berliner Baukunst, afb. 28); Strack, schets voor de Dom in Berlijn 
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ontwerp voor de St. Catharina te Eindhoven. Mogelijk kende hij dit ontwerp 
via de Architectonische Entwürfe [zie Börsch-Supan, Berliner Baukunst, p. 
718; plaatwerk in collectie NAi/voorheen Museum voor Kunstnijverheid, 
Haarlem]); Stüler, kerk Caputh (Börsch-Supan, afb. 385); Stüler, kerk 
Obermachau (idem, p. 574). 
15 Zie Muthesius, Das englische Vorbild, p. 38-39. 
16 C. Laroche (red.), Paul Abadie, architecte 1812–1884, Parijs 1988, 
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18 Over Vaudoyer: Van Zanten, Designing Paris hoofdstuk 5; B. Bergdoll 
(red.), Les Vaudoyer. Une dynastie d’architectes, Parijs 1991.  
19 Laroche (red.), Paul Abadie, p. 171-173. 
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voor de architectonische vernieuwing van de kerkbouw in Frankrijk, vooral in 
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21 P.J.H. Cuypers, Der Dom zu Mainz, seine Gründung, Erweiterung, und 
Herstellung von P.J.H. Cuypers, Dombaumeister zu Mainz. Eine Festschrift 
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Ketteler Bischofs von Mainz, Mainz 1875, p. 13. 
22 Cuypers, Dom zu Mainz, p. 13. 
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om deze esthetische eigenschappen propageerde, sprak in zijn Der 
Kirchenbau des Protestantismus von der Reformation bis zur Gegenwart, 
Berlijn 1893, van ‘Massenbau’ versus ‘Gerüstbau’. Geciteerd naar 
Hammerschmidt, Anspruch und Ausdruck, p. 92.  
24 C.J. von Bunsen, Die Basiliken des christlichen Roms nach ihrem 
Zusammenhange mit Idee und Geschichte der Kirchenbaukunst, München 
1843 (in bibliotheek Alberdingk Thijm). Ook in Engeland was er rond 1860 
serieuze belangstelling voor de vroegchristelijke basilica als model voor de 
eigen tijd: zie Hope, The English Cathedral of the Nineteenth Century, 
Londen 1861, hoofdstuk IV; Hersey, High Victorian Gothic, p. 104, 119, 134. 
25 Zie (Kallenbach), ‘Beitrag zur kirchlichen Stylfrage’, p. 134.  
26 Geciteerd naar Organ 1862, p. 24. 
27 Cuypers las in de Franse vertaling bij King: ‘Les positions des tours dans les 
églises paroissiales sont différentes et dépendent principalement de la 
localité. La tour est quelquefois placé à l’extrémité d’une aile, et on recourt 
ordinairement à cet expédient pur des églises bâties dans des villes et sur des 
emplacements resserrés, ou une tour n’aurait pas d’espace suffisant pour 
s’etendre à l’extrémité occidentale’, Vrais Principes, p. 118.  
28 Organ 1862, p. 20. 
29 Het Regulativ volgde grosso modo de Fingerzeige van Reichensperger (en 
daarmee het programma van Pugin) vgl. Lewis, Politics of the German Gothic 
Revival, p. 226; omgekeerd verschilden de aanwijzingen van de Nederlandse 
bisschoppensynode in 1865 nauwelijks van het Regulativ: zie Acta et Decreta; 
vgl. T. von der Dunk, ‘Tussen polygon en kruiskerk’, Kunstlicht 1990, nr. 1, p. 
2-13. 12. 
30 Cuypers verwierf de opdracht ten koste van Van den Brink, die enkele 
maanden eerder een ontwerp had gemaakt. Na ingewonnen informatie werd 
van een opdracht aan hem afgezien, omdat ‘deze een nog jeugdig architect is 
die wellicht door zoo veel mindere ondervinding een niet zo juist oog op het 
veranderen van kerkgebouwen heeft’ en wendde men zich tot ‘den zoo 
talentvolle architect den heer Cuypers’. Deze had al kerk en terrein 
opgenomen en geconcludeerd dat ‘eene zeer nette en doelmatige vergroting 
der kerk mogelijk is’ en beloofde binnen een maand een plan te maken. 
Parochiearchief O.L. Vrouwekerk, Gemeentearchief Rotterdam, inv.nr. 116, 
notulen kerkbestuur, 20 oktober 1858. 
31 Parochiearchief O.L. Vrouwekerk, Gemeentearchief Rotterdam, inv.nr. 116, 
notulen kerkbestuur, 5 januari 1863, waarin Cuypers meldt dat sprake is van 
vertraging bij de bouw van ‘de koepeltoren’; 13 februari 1863 waarin gemeld 
wordt dat de bouw van de koepel kan beginnen als het transept gebouwd zal 
zijn. Foto’s interieur met koepel en exterieur met onvoltooide koepeltoren in 
Parochiearchief.  
32 Parochiearchief O.L. Vrouwekerk, Gemeentearchief Rotterdam, inv.nr. 116, 
notulen kerkbestuur 21 juni 1859. Prent in Cuypersarchief.  
33 Zie over deze uitgave hoofdstuk VII.6. 
34 Pugin had in zijn Contrasts niet zonder gevoel voor humor duidelijk 
gemaakt hoe dit gegeven in zijn tijd werd misbruikt en leidde tot een soort 
‘billboard architecture’ avant la lettre – met een aangepast prentje 
overgenomen door Alberdingk Thijm in ‘Over de Compositie in de Kunst’ – 
en in de opmerking over de ‘showfrontiness’ van de kerk van Berckmans in 



  

                                                                                                                                                                     
Borgerhout weerklinkt dezelfde kritiek op het ‘platte’ aanzicht van het 
kathedrale schema. 
35 Over de verschillende voorstellen voor de voltooiing van de Dom in Keulen 
met en zonder vieringtoren of -koepel en referenties uit de tijd, zie 
Leyendecker, ‘Kölner Dom’, passim. Zij noemt o.a. de koepel op Schinkels 
ontwerp voor een ‘Dom als Denkmal der Befreiungskriege’ uit 1815; de 
vieringkoepel in het prijsvraagontwerp van W. Stier voor de Votivkirche in 
Wenen (1854) en idem van H. von Ferstel (1854/55). Voor het plan van Jacob 
zie ‘Idee zur Vollendung des Domes zu Regensburg’, frontispies in: Jakob, 
Kunst im Dienste der Kirche. Ook in Frankrijk deed dit thema opgeld: zie 
bijv. de reconstructie van de Saint-Ouen in Rouen door Henri Grégoire uit 
1838. 
36 Reichensperger, Fingerzeige, p. 28. 
37 Viollet-le-Duc, Dictionnaire II, ‘cathedrale’, p. 324. Hij geeft geen 
doorsnede, dus of hij zich onder de toren een koepel voorstelde, is niet na te 
gaan. 
38 Viollet-le-Duc, Dictionnaire IX, lemma ‘transsept’, p. 224. Niet toevallig 
haalde Viollet-le-Duc in zijn analyse van de verschillende onderdelen van de 
parochiekerk herhaaldelijk de St.-Yved te Braisne naar voren – een kerk 
zonder toren maar met vieringkoepel. Vooral in Normandië was de 
vieringtoren een veelvoorkomend motief (zie Dictionnaire, ‘transsept’, p. 
231): niet toevallig nam Cuypers’ zoon Jos., bij zijn groeiende rol in de 
praktijk van zijn vader in de late jaren tachtig en negentig nadrukkelijk 
geconfronteerd met de eis een ‘volkskerk’ te maken, juist deze voorbeelden 
weer op (zie bijv. de kerk in Nes a.d. Amstel, 1885). 
39 Viollet-le-Duc, Dictionnaire IV, ‘coupole’, p. 358. Ook de romaanse koepels 
in het Rijnland waren volgens Viollet-le-Duc van oriëntaalse origine. Hij 
beschouwde de pendentiefkoepel overigens wel als een belangrijke 
constructieve innovatie t.o.v. de Romeinse koepelbouw: idem, ‘construction’, 
p. 4. Vgl. Dictionnaire III, ‘clocher’, p. 303-334 over de romaanse en 
vroeggotische vieringtorens in Normandië, de Périgord en het Rijnland. Met 
name in Normandië: ‘il contribue encore à l’effet intérieur du monument en 
laissant au-dessus de la croisée une vaste lanterne, libre et apparente à 
l’intérieur, dont l’effet ajoute singulièrement à la grandeur du vaisseau’ (p. 
303). Voorbeelden zijn echter vrijwel niet overgeleverd. 
40 Dictionnaire IV, p. 360: ‘(elles) sont assises sur des constructions disposées 
dès la base pour les recevoir et (…) se relient parfaitement aux parties 
inférieures’.  
41 Over de betekenis van de koepel zie bijv. het door neogotici veel gelezen 
werk van Chateaubriand, Le Génie du Christianisme, Parijs 1902 (eerste 
uitgave 1802), met name p. 342-343. Vgl. E.B. Smith, The Dome. A Study in 
the History of Ideas, Princeton 1950. 
42 Rede bij de inwijding van koor en viering. Verslag van de rede in: NRC 27 
oktober 1864.  
43 De combinatie van romaanse trommel met gotische spits is typisch voor de 
neoromaanse architectuur in Duitsland uit deze jaren. Zie Mann, 
Neuromanik, passim; vgl. Muthesius, Das englische Vorbild, p. 143. 
44 Over de restauratie van de Munsterkerk te Roermond: zie correspondentie 
Cuypers aan Viollet-le-Duc, 24 juni 1863. Met dank aan Mme. G. Viollet-le-



  

                                                                                                                                                                     
Duc, Parijs, die zo vriendelijk was transcripties te sturen van de brieven van 
Cuypers in de nalatenschap van haar overgrootvader. Zie E. Viollet-le-Duc, 
Lettres Inédits de Viollet-le-Duc recueillis et annotées par son fils, Parijs 
1902 voor de brieven van Viollet-le-Duc aan Cuypers. Over de discussies rond 
de restauratie van de Munsterkerk te Roermond zie: J.J.F.W. van Agt, 
‘Roermonds Munsterkerk voor en na Cuypers’, Opus Musivum, Assen 1964, 
p. 85-113 en Van Leeuwen, Maakbaarheid, hoofdstuk 4.  
45 Over de techniek van de koepelbouw: J. Tomlow, ‘Dr. Pierre Cuypers & 
Sohn & Co. und ihre Rolle bei der Entwicklung vom Gewölbe zur Schale in 
den Niederlanden um 1900’, Architectura 1998, p. 40-60.  
46 Cuypers aan Viollet-le-Duc, 14 december 1868. Het probleem werd 
opgelost door versterking van de draagconstructie met gietijzer. 
47 Tomlow, ‘Dr. Pierre Cuypers’, p. 47-48. 
48 Over Cuypers en de Sint-Pieter: De Blaauw, ‘Ultramontane ambivalence’, 
p. 359. Het is denkbaar dat ook zijn kennismaking tijdens en na zijn studie 
met de barokke kerkbouw in Belgisch Brabant hem alert heeft gemaakt op de 
mogelijkheden van de vieringkoepel en het samenspel van koepel en 
westfront, al of niet met torens. Vgl. bijvoorbeeld J.H. Plantenga, 
L’Architecture Religieuse du Brabant aux XVIIe siècle, Den Haag 1926.  
49 Ook in Eindhoven had Cuypers de bovenste torengeledingen octagonaal 
gemaakt, in een poging de ‘showfrontiness’ te temperen. 
50 M. Keplinger, ‘Zum Kirchenbau Friedrich Schmidts’, in: P. Haiko, R. 
Kassal-Mikula, Friedrich von Schmidt 1825–1891. Ein gotischer Rationalist, 
Wenen 1991, p. 20-33, p. 30. Keplinger behandelt apart ‘der neugotische 
Zentralbau’. Wijzigingen in de locatie en de positionering van de kerk 
brachten Von Schmidt tot dit type: ‘ich (habe) einen (...) Bauplan (entworfen) 
welcher in seiner Grundform sich auch dem unregelmässigsten Bauareal 
anfügen würde’: Von Schmidt, geciteerd in idem, p. 166. Zie ook p. 152, over 
de Lazaristenkirche.  
51 De Mozes en Aäronkerk op het Waterlooplein, de eerste grote katholieke 
kerk met torens na de Alteratie, stond verder weg van het IJ en viel met haar 
Palladiaanse torenspitsen minder uit de toon met de overwegend zestiende-
en zeventiende-eeuwse torens van Amsterdam. 
52 Voor de bouwgeschiedenis: G. Hoogewoud, ‘De Posthoorn. R.K. Kerk van 
Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen’, in: Hoogewoud, Kuyt, Oxenaar, 
Cuypers en Amsterdam, p. 38-43. 
53 Afgeronde transeptarmen kende Cuypers uit Vitet, Ramée, Notre-Dame de 
Noyon, waarin een apart hoofdstuk is opgenomen over dit thema, 
geïllustreerd met een ‘Tableau comparatif de vingt-deux plans d’églises á 
transepts arrondis’. De Posthoorn vertoont in verscheidene opzichten 
overeenkomsten met de hier afgebeelde ‘Les Saints Apôtres’ (Sankt Aposteln) 
te Keulen. Maar vooral de verschillen in de uitwerking van de koorpartij 
onderstrepen dat – zo er een directe invloed is – het voorbeeld naar het 
eigentijds programma opnieuw werd geïnterpreteerd. 
Vitet problematiseerde n.a.v. de datering van Noyon het begrip ‘époque de 
transition’, een beschouwing die wellicht van betekenis is geweest voor 
Cuypers, gelet op de steeds vaker voorkomende combinatie van gotische en 
romaanse elementen in zijn werken rond 1860.  
54 Zie de pastel(?)tekening van Viollet-le-Duc van de doop van de Comte de 



  

                                                                                                                                                                     
Paris in de Notre-Dame te Parijs in 1841: hij legt in deze afbeelding het accent 
op de zee van mensen die, bijeengepakt in het schip, op tribunes, in de 
zijbeuken en op de galerij, de handeling omgeven. Afbeelding in: P. Farrant 
e.a. (red.), ‘Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc 1814–1879’, Architectural 
Design Profile, Londen 1980, p. 35. Zie ook zijn ontwerp voor een concertzaal 
voor 3000 personen in: Entretiens, XII, fig. 17: deze zaal lijkt op een 
centraalbouw, dan wel de viering van een kathedraal, voorzien van tribunes 
en zwevende balkons. 
55 Dat men op de gaanderij vlak boven het altaar kon zitten werd door de 
parochianen gewaardeerd: voor Gerard Reve was dit nog rond 1960 de reden 
om in de Amsterdamse schuilkerk Onze Lieve Heer op Zolder naar de mis te 
gaan. Zie G. Reve, Op weg naar het Einde, ‘Brief uit Amsterdam’, Amsterdam 
1963, p. 73 (geciteerd naar Verzameld Werk, Amsterdam 1999, II).  
56 Voor Engeland: Muthesius, High Victorian Movement; voor Duitsland: 
Trier, Weyres (red.), Kunst des 19. Jahrhunderts im Rheinland en Weyres, 
Mann, Handbuch zur Rheinische Baukunst.  
57 ‘Konstruktie en ornementatie houden in dezen bouw gelijken tred: de 
laatste is steeds de dienaresse der eerste, en de eerst dankt hare grootschheid 
niet (…) aan de cyklopische opstapeling van materiaal, maar aan de stoute 
uitvoering van vindingrijke evenwichtsbegrippen, door de verdeeling der 
draagpunten van ontzaglijke lasten op dunne pijlerschachten’: Alberdingk 
Thijm, De nieuwe katholieke kerk aan de Haarlemmer Houttuinen (overdruk 
uit Nederlandsch Magazijn 1863), Amsterdam 1863, p. 9. Vgl. Van Leeuwen, 
Maakbaarheid van het verleden, p. 57.  
58 Een ontwerpschets voor het interieur van de Posthoorn in het 
Cuypersarchief laat zien hoe Cuypers werkte aan de ‘tweeschaligheid’ van de 
kerkruimte, zoekend naar de juiste vorm en de juiste schaal in de geleding 
van arcades en muurvlakken. H.P. Berlage herkende juist deze kwaliteit in de 
Posthoorn, getuige een schets van zijn hand van het interieur, gezien van het 
westtransept naar het schip. Een van de ronde zuilen wordt hierin sterk 
aangelicht en op welhaast belerende wijze benadrukt als maatgevend 
element: naast de zuil zet hij twee menselijke figuren om de grondslag van de 
maat aan te geven. De zuil wordt zo nadrukkelijk een verbindend element 
tussen de forse maten van het kerkgebouw, door Berlage weergegeven als een 
bakstenen monoliet, en de kleine parochianen. Schets afgebeeld in Opgang 
1927, p. 349. Het is aannemelijk dat Berlage zich liet inspireren door de 
Posthoorn bij het werk aan de grote Beurszaal in de Beurs te Amsterdam, 
eveneens uitgevoerd met dubbele galerijen. Vgl. M Bock, Anfänge einer 
neuen Architektur. Berlages Beitrag zur architektonischen Kultur der 
Niederlande im ausgehenden 19. Jahrhundert, Den Haag 1983, p. 367. 
Veelzeggend detail is hierbij dat hij in eerste instantie koos voor een vlakke 
boog als directe overspanning tussen de steunpunten van de kap – de 
‘Engelse’ oplossing – maar na ernstige verzakkingen moest terugvallen op 
een alternerend stelsel in de trant van Cuypers’ Posthoorn. 
59 Zie hoofdstuk XII.4. 
60 Vgl. de analyse van de pastorie door G. Hoogewoud in: Hoogewoud, Kuyt, 
Oxenaar, Cuypers en Amsterdam, p. 43-44. 
61 G. Arendsen-Tieben, J. Beving, J. Steijntjes, 125 jaar kerkelijk leven in 
Doetinchem. Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de 



  

                                                                                                                                                                     
Parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming, 1857–1982, Doetinchem 
1982, p. 8-11; J.C. Boogman, S. Oosterhaven (red.), Geschiedenis van 
Doetinchem, Zutphen z.j., p. 353-254; C. Roording, ‘“Klein Rome”: katholiek 
bolwerk in de binnenstad van Doetinchem’, Kronyck, Tijdschrift van de 
historische vereniging Deutekom 2005, nr. 116, p. 2-12. Men sprak in de 
wandeling van de O.L. Vrouwe Hemelvaartkerk. Met dank aan de hr. W. 
Willemse van het Streekarchief te Doetinchem.  
62 Roording, ‘Klein Rome’, p. 5. 
63 In J.H. Leliman, Album. Verzameling van Bouwkundige Schetsen en 
Ontwerpen. Bestuurder J.H. Leliman. Uitgegeven door C.L. Brinkman, 
Amsterdam 1862–1866, 3 delen, plaat 26 en 27, is de noordgevel abusievelijk 
als zuidgevel aangeduid. 
64 Alberdingk Thijm had het jaren later over ‘een organisch leven dat eene 
geheele gebouwde stad doorstromen moet’ en stelde: ‘De menschen en de 
honden liepen te Utrecht en ook hier [Amsterdam, A.O.] zonder 
komplimenten door de kerken als er geen dienst was. Dan waren de 
kruisarmen stadstraat.’ ‘Ingezonden brief’ in Algemeen Handelsblad, 30 
december 1876. Aanleiding was de discussie rond de doorgang onder het 
Rijksmuseum: zie ook hoofdstuk XI van deze studie.  
65 Uit een opmerking in de memorie van toelichting bij de kerk te Wijck blijkt 
dat Cuypers daar al de toepassing overwoog van roosvensters in west- én 
transeptgevels om zo de kruisvorm te accentueren. 
66 Vgl. W.D. Robson-Scott, The Literary Background of the Gothic Revival in 
Germany, Oxford 1965, p. 229-231: de Vorlesungen über die Aesthetik van 
Hegel vormen voor Robson Scott hoogtepunt en samenvatting van de 
romantische literaire opvatting. En volgens Hegel lag de essentie van het 
gotisch kerkgebouw juist in het zich afscheiden van de buitenwereld 
(getypeerd door de nadruk op het interieur boven het exterieur) en het 
streven naar het oneindige (uitgedrukt in de verticale accenten: spitsbogen, 
pinakels, etc.). Precies deze karakteristieken wijzigen bij Cuypers: interieur 
en exterieur krijgen gelijke aandacht en de sterke verticaliteit wordt omgezet 
in een subtiele balans tussen horizontaal en verticaal, tussen het 
hemelstrevende van de vieringtoren en het aardse, alledaagse van portaal, 
sacristie en pastorie. 
67 Geciteerd naar Van der Woud, ‘Steenen Mystiek’. Reichensperger 
waarschuwde al in 1845: ‘Selbst ausgezeichnete Kunstkenner haben in der 
mittelalterlichen Architektur der Zahlenverhältnissen ein viel zu grosses 
Gewicht beigelegt. Diese Architektur gestaltete ihre sämtlichen Grundformen 
stets nach dem Gesetze des Raumes d.h. geometrisch und wenn auch hier 
und da eine gewisse Zahlensymbolik sich hineinwebt, so steht dieselbe doch 
mit dem Wesenhaften der Construktion zumeist in keinerlei 
Zusammenhang’. Reichensperger, ‘Vorwort’, in: Büchlein von Mathias 
Roriczer, p. 9. 
68 Viollet-le-Duc, Entretiens, IX, 1863; zie ook Dictionnaire VII, 1864, 
‘proportion’. 
69 Parochiearchief Dominicuskerk Alkmaar, Regionaal Archief Alkmaar, 
inv.nr. 53, missievenboek kerkbestuur, brief aan Cuypers, 24 april 1861: ‘wij 
achten aannemelijk het besproken plan om op dat terrein te bouwen eene 
koepelkerk met gaanderijen aan weerszijden, met de hoofdingang op de Laat 



  

                                                                                                                                                                     
en met één of zo mogelijk twee zij-ingangen, de pastory op de Breestraat met 
de zaal aan de oostzijde daarvan.’ Het budget werd gesteld op 70.000 gulden; 
dit liep uiteindelijk op tot 90.000, waarbij het bestuur weigerde Cuypers zijn 
honorarium te betalen over het meerwerk.  
70 Zie Pugin, True Principles, p. 53-54 (pl. L): ‘In pointed architecture we 
seldom find any images larger than the human size, and generally much less. 
Hence the surprising effect of height and scale conveyed by many old Catholic 
buildings.’ ‘To render a building more vast and lofty in appeareance than it is 
in reality’ zag Pugin als ‘one of the great arts of architecture’ (ibidem). Het 
beeld werd overigens pas in 1897 geplaatst. 
71 Zie D.J. Mehlhorn, Funktion und Bedeutung von Sichtbeziehungen zu 
baulichen Dominanten im Bild der deutschen Stadt. Ein Beitrag zur 
politischen Ikonographie des Städtebaus, Frankfurt a.M. 1979, p. 30: over 
‘symbolische’ en ‘ikonische Zeichen’. 
72 P. Verlaine, Twee weken Holland, Amsterdam 1978, p. 55 (eerste uitgave 
Quinze jours en Hollande. Lettres à un ami, Den Haag/Parijs 1893). In 
hoeverre de opdrachtgever bij deze stijlkeus een rol speelde, kan hier niet 
worden nagegaan. Kardinaal Wiseman, de beschermheer van Pugin, 
ontwikkelde na diens dood een voorkeur voor renaissance en barok, juist 
vanwege de ‘roomse’ referenties. Het zou interessant zijn na te gaan of 
identieke gedachten speelden bij de Nederlandse clerus, verantwoordelijk 
voor het weer in het ‘roomse’ gareel brengen van een missiegebied.  
73 J.T.H. Cuypers, ‘Aantekeningen uit het familieleven van Dr. P.J.H. 
Cuypers’, Het Gildeboek 1921, p. 54-61, p. 59. Zie ook: De Blaauw, 
‘Ultramontane Ambivalence’, p. 355.  
74 In een enkel geval liet ook Cuypers zich type en vormentaal dicteren: de 
pastoor in Oudenbosch vroeg en kreeg een verkleinde kopie van de Sint- 
Pieter te Rome, met de façade van de St. Jan van Lateranen eveneens te 
Rome. De Blaauw, ‘Ultramontane Ambivalence’, p. 358. 
75 Voor de bouwgeschiedenis: P.J. Conijn, G.S. Hoogewoud, R. Zijlma, ‘De 
kerk van de H. Willibrordus buiten de veste aan de Amsteldijk te Amsterdam-
Zuid’, Bulletin KNOB 1971, p. 16-21 en G. Hoogewoud, ‘Sint 
Willibrorduskerk’, in: Hoogewoud, Kuyt, Oxenaar, Cuypers en Amsterdam, p. 
45-51. 
76 A. van der Valk, Amsterdam in aanleg. Planvorming en dagelijks handelen 
1850–1900, Amsterdam 1989, p. 186 e.v.  
77 M. Glaudemans, Amsterdams Arcadia. De ontdekking van het achterland, 
Nijmegen 2000, p. 90-91. De versregel, geciteerd naar Glaudemans, komt uit: 
A. Rademaker, Hollands Arcadia, of de vermaarde Rivier Den Amstel (...) 
vertoond in honderd afbeeldingen (...) met een poëtise beschryving verzierd, 
Amsterdam 1730. 
78 In het uitgevoerde ontwerp werden de verhoudingen teruggebracht tot 3:1.  
79 Cuypers lijkt met dit ontwerp aan te sluiten bij de ontwerpen van Von 
Ferstel en vooral Stier voor de Votivkirche in Wenen, waarin eenzelfde 
contrareformatorische herinterpretatie van de middeleeuwse kathedraal is te 
zien, met een vieringkoepel of lantaren als centraal motief. Beide afgebeeld in 
Leyendecker, ‘Kölner Dom’. 
80 Het labyrint was een bekend thema uit de middeleeuwse kathedralen 
(Chartres, Reims, Amiens). Dit werd in de loop der jaren regelmatig door 



  

                                                                                                                                                                     
Cuypers toegepast (bijv. in de vloer van het portaal van het zuidtransept van 
de St. Servaas te Maastricht). Ook binnen de beweging bestond er 
belangstelling voor. De betekenis werd uitgelegd in de Revue de l’art chrétien 
I (1857), p. 226: ‘Les méandres infinis qu’il faut suivre, pour se rendre de leur 
entrée, figurant celle de la vie, à leur centre, symbole de la Jérusalem céleste, 
représentent les longues tribulations que doit supporter le chrétien avant de 
mériter la récompense éternelle’. Zie ook N. Pennick, Mazes and Labyrinths, 
Londen 1990, vooral p. 103-133. In de kathedralen lagen deze gewoonlijk aan 
de westkant van het schip (Pennick, p. 119); Cuypers verwerkte ze ook wel in 
de tegelvloer van de viering, daarmee een directe verbinding leggend met de 
vieringkoepel als verbeelding van het hemelgewelf. 
81 L. von Klenze, Anweisung zur Architectur des christlichen Cultus, München 
1822/1824 (heruitgave Nordlingen, 1990), p. 28-30 en plaat XV en XVI; J.-L. 
Durand, Précis des Leçons d’Architecture II, Parijs 1817, (heruitgave 
Nördlingen 1985), p. 36-37 (over de relatie tempel en ‘parvis’ met ‘portique’). 
82 Van der Valk, Amsterdam in aanleg, p. 293-300. De eerste schetsen voor 
dit plan werden in 1875 gemaakt door Van Niftrik. 
83 Kaart in Cuypersarchief, map 410. 
84 Zie Van der Valk, Amsterdam in aanleg, p. 281-284 en foto 32 en 34; vgl. 
Conijn e.a. ‘Willibrordus’, p. 16. 
85 Zie: Conijn, Hoogewoud, Zijlma, ‘De kerk van de H. Willibrordus’ en 
Hoogewoud, ‘Sint Willibrorduskerk’. 
86 Pugin, Apoloqy, p. 20, noot 12. 
87 Hierover: Hersey, Associationism.  
88 New York Ecclesiologist IV (1852), p. 185. Geciteerd naar: Hersey, 
Associationism, p. 95. 
89 Term gebruikt door Hersey, High Victorian Gothic, p. 93. Hij geeft geen 
contemporaine bron. 
90 Bedoeld wordt de laatgotische lantaren op de viering van de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal van Antwerpen. 
91 De Engelsen hadden al in de jaren vijftig de vieringkoepel ontdekt als 
middel ‘to concentrate space’: Muthesius, High Victorian Movement, p. 141. 
De vieringtorens van Pugin (St. Mary’s, Killarney en St. Barnabas, 
Nottingham) missen echter deze centraliserende werking door het ontbreken 
van licht in de viering (St. Mary) resp. de aanwezigheid van een lage 
scheiboog tussen schip en viering (St. Barnabas). Zie Stanton, Pugin, afb. 72-
79. 
92 Zie de geschriften van Hope uit de collectie Thijm, nu in de bibliotheek 
Rijksmuseum, Amsterdam.  
93 Hope, English Cathedral. Bibliotheek Rijksmuseum, ex-libris Alberdingk 
Thijm. 
94 Aan de westkant van de Posthoorn ontstond in de loop der jaren een 
dergelijke montade: de parochie bouwde in hetzelfde blok drie scholen en een 
congregatiehuis, alle via het binnenterrein verbonden met de kerk. In 
Doetinchem sprak men van een ‘klein Rome’ toen rond de uiteindelijk door 
Wennekes gebouwde kerk scholen, een weeshuis en patronaatsgebouwen 
werden opgetrokken: zie: Roording, ‘Klein Rome’. 
95 Naast het gezamenlijk vieren van de mis werd zang beschouwd als een 
belangrijke bindende factor in het kerkelijk gemeenschapsleven. De ‘spirit of 



  

                                                                                                                                                                     
musical association’ werd ingezet tegen de dreigende leegloop richting ‘the 
socialist hall or meeting house’.  
96 Hope, English Cathedral, p. 128. Eerder geciteerd in Hersey, High 
Victorian Gothic, p. 94-95. 
97 Hope, English Cathedral, p. 279-280. 
98 A.J. B. Hope, Condition and Prospects of Architectural Art. Inaugural 
lecture of the session of 1863 of the architectural museum, delivered march 
24, 1863, Londen 1863. Bibliotheek Rijksmuseum, ex-libris Alberdingk 
Thijm. 
99 Twee jaar later werd opnieuw een aantal kerken van Cuypers besproken. 
Nu werd zijn werk gepresenteerd als bewijs voor ‘progress by eclecticism’: ‘M. 
Cuypers is an original composer and he is clearly not enamoured of the wire 
drawn forms into which German gothic is apt to run, while at the same time 
he is no copyist of Early French’: ‘New Churches by M. Cuypers’, 
Eclessiologist 1866, p. 32-34, p. 34. 
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Hoofdstuk VI. De ‘rationele beginselen’ en het bouwen in de 

moderne stad (1859–1863) 

 

Het zesde ‘Entretien’ van E.E. Viollet-le-Duc 

 

Engeland: ‘Progressive eclecticism’ 

 

Afstand nemen: Cuypers en de katholieke neogotische beweging 

 

Naar Amsterdam: pragmatische en mentale aspecten van een 

verhuizing 

 

 

 

Het zesde ‘Entretien’ van E.E. Viollet-le-Duc 

 

Tussen 1859 en 1863 vond er – zoals in het vorige hoofdstuk duidelijk werd – 

een omslag plaats in het werk van Cuypers. Zijn ontwerpopvatting 

veranderde. Het ontwerp voor de Dominicuskerk in Alkmaar markeert de 

overgang van de reproductie van een modelkerk of ideaaltype naar een 

methodische aanpak van het ontwerpprobleem. Niet langer heeft hij een 

beeld voor ogen waaraan het ontwerp moet voldoen, maar naar gelang de 

omstandigheden werkt hij hier volgens een rationele methode naar toe. 

Locatie, programma, budget, constructieve structuur en beschikbare 

materialen – in die volgorde – zijn daarbij de uitgangspunten. De gevel komt 

als laatste, is de resultante van het proces. De klassieke canon, met zijn 

strikte symmetrieën in plan en compositie tot dan toe nog werkzaam achter 

de gotische vormen, verdwijnt naar de achtergrond en wordt ingeruild voor 

een additieve, organische architectuur. De archeologische neogotiek begint 

daarmee te transformeren tot een gotisch rationalisme en word een 

volwaardige, niet strikt formeel bepaalde tegenhanger van de klassieke 

canon.  
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Met de veranderende ontwerpopvatting van Cuypers, veranderden ook zijn 

ambities. Hij wilde zijn praktijk verbreden en seculiere openbare opdrachten 

verwerven om de algemene toepasbaarheid van het gotisch rationalisme te 

demonstreren. Deze ambitie hield, zoals in dit hoofdstuk zal worden 

beschreven, gelijke tred met ontwikkelingen in de neogotische beweging, 

vooral in Engeland en Frankrijk, die rond het midden van de jaren zestig 

zouden leiden tot het opbreken van de beweging. Kort samengevat kwam het 

er op neer dat een progressieve groep de transformatie van archeologische 

neogotiek naar gotisch rationalisme steunde en op zoek ging naar 

mogelijkheden dit toe te passen in de seculiere bouwkunst; een meer 

conservatieve groep versterkte juist de archeologische grondslagen en 

verbond zich direct aan kerk en clerus. Cuypers koos voor de progressieve 

richting. De theoretische geschriften van Viollet-le-Duc, die juist in deze jaren 

een aantal sleutelteksten publiceerde, en de sterk op de dagelijkse praktijk 

gerichte discussies en vooral de vele inspirerende ontwerpen van de High 

Victorians, waar Cuypers in 1862 tijdens een reis naar Engeland uit de eerste 

hand kennis mee maakte, fungeerden bij deze omslag als katalysator. Directe 

gevolgen waren, zoals aan het slot van dit hoofdstuk zal worden aangegeven, 

dat hij afstand nam van de beweging – zonder deze te verloochenen – en zijn 

bureau verhuisde naar wat hij zag als de broedplaats van de Nederlandse 

architectonische cultuur: Amsterdam.  

 

Vanaf het midden van de jaren vijftig nam de invloed van Viollet-le-Duc op 

denken en werken van Cuypers geleidelijk toe. Via de opeenvolgend 

verschijnende delen van de Dictionnaire (het eerste deel in 1854, het laatste 

in 1868) en de afleveringen van de Entretiens (verschenen tussen 1857/58 en 

1872; I tot X gebundeld in 1863; XI-XX gebundeld in 1872) werd hij als het 

ware schriftelijk bijgeschoold in de theorie en de praktijk van een rationele 

architectuur naar middeleeuws voorbeeld. In de Dictionnaire zette Viollet-le-

Duc zijn canon uiteen van de abstracte begrippen (architecture, construction, 

échelle, proportion, trait) en de basistypen (cathédrale, chateau, fortification, 

hôtel de ville, maison) tot de kleinste architectonische details (claveau, épi, 
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fleuron, tas de charge) en wordt deze historisch onderbouwd. De ruggensteun 

van de geschiedenis was in deze tijd nog onmisbaar om een eigen 

kunstopvatting autoriteit te verlenen.1 De Entretiens, een samenvatting van 

zijn ontwerpmethode en stijlbeginsel in twintig lessen, vormde de neerslag 

van zijn mislukte pogingen de architectuuropvatting van de École des Beaux-

Arts in haar eigen huis ter discussie te stellen en het onderwijs daar te 

vernieuwen, eerst als ‘maître’ van een atelier (vanaf 1857) en gedurende korte 

tijd ook als hoogleraar kunstgeschiedenis en esthetica (1863). Hij trachtte de 

klassiek georiënteerde leerlingen van de École voor zich te winnen door zijn 

colleges te beginnen met een langdurige analyse van de kwaliteiten van de 

Griekse en de Romeinse bouwkunst, de heersende norm in het onderwijs aan 

de École. Dit lijkt echter een tegengesteld effect te hebben gehad. Men kende 

zijn voorkeur voor de gotiek en zijn eerste college werd meteen al luid 

verstoord. Toen studenten hem na een aantal lessen ook op straat begonnen 

na te roepen, gaf hij er de brui aan.2 

Dat Cuypers het lezen van deze geschriften ook daadwerkelijk ervoer als een 

periode van hernieuwde studie blijkt uit zijn correspondentie met Viollet-le-

Duc. Toen hij zich in 1863 voor het eerst tot hem richtte, met het verzoek om 

advies betreffende de restauratie van de Munsterkerk te Roermond, 

refereerde hij aan hun vluchtige eerste kennismaking in 1854, waarschijnlijk 

in de bouwloods van de Notre-Dame, en onderstreepte de betekenis die zijn 

werken sindsdien voor hem hadden gehad: ‘Ce sont vos œuvres qui m’ont 

servi de guide et de sentier, dans mes années d’études’, zo schreef hij.3 

Cuypers rekende dus ook de jaren vijftig en de vroege jaren zestig tot zijn 

studiejaren. Deel één van de Dictionnaire kocht hij mogelijk al ten tijde van 

het eerste bezoek aan Viollet-le-Duc in 1854. De Entretiens kreeg hij vanaf 

1859 met een tempo van twee, soms drie afleveringen per jaar thuisgestuurd. 

De kartonnen uitgeversband en de onafgesneden pagina’s van het exemplaar 

in zijn bibliotheek bevestigen dat het uit losse afleveringen bijeen werd 

gebonden.4  

De Dictionnaire en de Entretiens volledig te behandelen, is hier niet aan de 

orde. Het zou uit oogpunt van chronologie ook niet kunnen, aangezien de 
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afleveringen van beide werken over een periode van meer dan vijftien jaar 

zijn verschenen. Daar waar relevant zijn thema’s eerder al ingevoegd en zal 

dit ook verder in deze studie worden gedaan. Dit past ook bij de wijze waarop 

de theorie van Viollet-le-Duc zich ontwikkelde. Deze werd niet als een 

samenhangend corpus in één keer uiteengezet, maar in de loop der jaren 

opgebouwd in de verspreide geschriften.5 Hier is de vraag aan de orde wat de 

geschriften van Viollet-le-Duc uit de jaren 1859–1863 toevoegden aan de 

heroriëntatie van Cuypers op de neogotiek in deze periode. Vooral de 

Entretiens zijn daarbij van belang en in het bijzonder het zesde Entretien 

moet, door het moment waarop Cuypers het onder ogen kreeg – namelijk 

precies tussen het werk aan de Catharinakerk in Eindhoven en de Dominicus 

in Alkmaar – een katalyserende werking hebben gehad.  

Viollet-le-Duc begon de Entretiens in 1857 als een reeks van vier 

architectuurhistorische essays waarin de beginselen van de klassieke 

architectuur uiteen werden gezet en vervolgens vergeleken met de beginselen 

van de gotiek.6 Daarbij werd – kort samengevat – het Grieks neergezet als 

een rationele architectuur die uitging van de structuur, die liet zien hoe het 

gebouw in elkaar zit. Deze structuur werd bepaald door de manier van 

bouwen, het kolom balk systeem, in mindere mate door de functie; het 

systeem was inflexibel en zeer beperkt in zijn repertoire aan ruimtevormen. 

Het Romeins daarentegen ging uit van het programma en ontwikkelde hoogst 

ingenieuze constructieve oplossingen voor de verschillende ruimtevormen, 

met als meest spectaculaire voorbeelden de grote badhuizen. Maar deze 

ruimten werden aangekleed met irrelevante Griekse vormen, die de 

constructie decoreerden. Met deze analyse legde Viollet-le-Duc de bal klaar 

om deze later in te schieten bij de behandeling (in het zevende Entretien) van 

de Frans-gotische kathedraal als de geniale synthese van beide tradities: deze 

nam het ruimtelijk programma én de constructieve structuur als 

uitgangspunt, ook voor de decoratie. In het vijfde Entretien had Viollet-le-

Duc in algemene zin zijn visie gegeven op het architectuuronderwijs – de 

Entretiens en ook grote delen van de Dictionnaire zijn in feite een 

doorlopende polemiek met de opvattingen onderwezen aan de École des 
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Beaux-Arts. Om uit de bestaande stijlverwarring te geraken, zo betoogde hij, 

moest het onderwijs drastisch worden verbreed en de complete historische 

traditie gaan omvatten. Maar daarbij moest men analytisch te werk gaan: ‘ce 

n’est pas tant les formes de l’art qu’il faut enseigner à la jeunesse que ses 

principes invariables, c’est a dire sa raison d’être, sa structure, ses méthodes, 

leurs transformations suivant les besoins et les moeurs’, zo stelde hij. Niet 

louter ‘formes de l’art’, maar ‘principes’ en ‘méthodes’: die begrippen heeft 

Cuypers in zijn exemplaar ferm onderstreept.7 Opzienbarend was dit alles 

niet voor Cuypers. Bij Pugin had hij, in een iets andere context gelijksoortige 

opmerkingen gelezen.  

Maar in het zesde Entretien (1859) werkte Viollet-le-Duc de grondslagen van 

een rationele ontwerpmethode verder uit en zette deze in bij de zoektocht 

naar een oplossing voor het probleem van zijn tijd: het vinden van een eigen 

stijl voor de negentiende eeuw. De discussie hierover was in zijn ogen 

vastgelopen omdat deze ging over vormen, terwijl het moest gaan over 

beginselen. De École weigerde echter in te zien dat deze twee los van elkaar 

konden bestaan.8 De studie van de formele historische tradities was 

weliswaar een noodzaak voor iedere kunstenaar, maar hij moest in staat 

worden geacht daar in zijn werk afstand van te nemen. De studie van een 

historische traditie was een middel, geen doel op zich: ‘tout artiste qui sait et 

observe arrive à décomposer le style, à savoir en quoi il consiste; de l’analyse 

il passe à la synthèse’.9 Stijl (‘le style’) moest scherp onderscheiden worden 

van ‘les styles’, van ‘le cachet archéologique’. Stijl was geen op zichzelf 

staande vormcanon, geen stelsel van a priori opgelegde structuren, 

composities en motieven. Stijl was ‘l’application rigoreuse d’un principe’, was 

‘l’expression vrai et senti d’un principe’.10 Viollet-le-Duc illustreerde deze 

stelling met het ontwerp van een eenvoudige koperen pot, aan de hand 

waarvan hij liet zien dat een object stijl had wanneer het: ten eerste duidelijk 

laat zien waar het voor dient, ten tweede gevormd is in overeenstemming met 

het gebruikte materiaal en de middelen geëigend voor de bewerking van dat 

materiaal en ten derde wanneer de verkregen vorm overeenkomt met 

materiaal, techniek en gebruik.11 Latere verrijkingen van de vorm van de pot 
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– een ronde bodem en hoog opgetrokken handvatten – waren uit modieuze 

overwegingen toegevoegd en maakten de pot minder functioneel. Stijl, en dus 

ook een architectuurstijl voor de eigen tijd, zo luidde zijn stelling, kon dus 

alleen voortkomen uit de manier van aanpakken van de opgave, uit het 

opnieuw overdenken van de vraag hoe een gebouw vanuit het programma 

logischerwijs in elkaar te zetten, met toepassing van alle beschikbare 

materialen en technieken. De gang naar een nieuwe stijl zag hij dan ook als 

een rationeel en methodisch proces. Daarbij waren steeds twee 

onderscheiden elementen aan de orde, enerzijds de behoefte en anderzijds de 

verbeelding van de architect: ‘La nécessité impose le programme; elle dit: Je 

veux me loger, je veux de l’air et de la lumière... Mais qu’est-ce que le travail 

de l’imagination? Qu’est-ce que l’imagination? C’est la faculté donnée à 

l’homme de réunir et de combiner dans son cerveau les choses qui ont frappé 

les sens.’ Uitgaande van de stelling ‘dans notre art on n’invente pas’, betoogde 

hij hoe de architect in een constante wisselwerking tussen enerzijds de in zijn 

geheugen opgeslagen referentiebeelden en zijn technische en historische 

kennis, zijn ‘imagination passive’, en anderzijds zijn vermogen te 

combineren, zijn ‘imagination active’ een oplossing zoekt voor het 

programma. En uit die wisselwerking zou dan uiteindelijk een eigentijds 

product, een ‘conception nouvelle’ kunnen ontstaan.12 Niet de tijd (‘époque’) 

of de omstandigheden waren uiteindelijk dus bepalend voor de stijl, maar de 

architect, die – als de belichaming van land, volk, zeden en gewoonten, van 

het genie van het (Franse) volk – door zijn rationele interpretatie een 

maatschappelijk bepaald programma in zijn door de tijd veranderende 

inhoud, zijn ‘progrès incessante’,13 tot kunst maakt. De architect, de 

persoonlijke uitdrukking van de maatschappelijk geëngageerde ontwerper, 

was dus uiteindelijk de drager van ‘le style’. Het adagium ‘le style c’est 

l’homme’ lag hem om zo te zeggen voor in de mond.14 

Met een beeldende schets van dit proces in de praktijk gaf Viollet-le-Duc de 

architect nog eens nadrukkelijk de hoofdrol in de zoektocht naar een nieuwe 

stijl. Alleen achter zijn tekentafel (‘laissé seul’) ‘ziet’ de architect de 

grondvorm, de ‘idée mère’ of ‘principale’ van het gebouw als in een flits voor 
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zich, niet door een plotselinge inval of goddelijke inspiratie, als bij dichters en 

schilders wel werd verondersteld, maar als het resultaat van een rationeel 

proces. Na al zijn kennis en ervaring te hebben losgelaten op het programma, 

na dit in al zijn elementen, al zijn functies te hebben ontrafeld en deze op alle 

mogelijke manieren te hebben samengevoegd, daarbij iedere ruimte, ieder 

structureel onderdeel steeds in gedachten toetsend aan voorbeelden die hij 

kent, werpt hij zijn schetsen weg, maakt hij zich los van alle deeloplossingen, 

zoekt naar een ‘idée principale’, onderwerpt de verschillende functies aan een 

‘disposition large’ en ‘vindt’ de plattegrond. Na de analyse komt de synthese. 

Niet vanuit de historische voorbeelden – ‘laissons tout cela’ – maar uitgaande 

van de beschikbare middelen en constructieve mogelijkheden ontstond 

vervolgens de structuur, het geraamte van het gebouw: ‘Alors se forme sous 

sa main une sorte de carcasse, d’ossature: les services intérieurs se 

manifestent au dehors, l’idée du plan reparait franche en élévation, elle 

indique les parties qu’il faut enrichir, celle qu’il faut sacrifier.’15  

Maar met dat geraamte was het gebouw nog niet klaar. Dan begon het echte 

werk van de architect. De leidende gedachte moest helder uitgedrukt worden 

in een eenvoudige (Viollet-le-Duc gebruikt ook het begrip ‘primitief’) figuur: 

‘Il faut rendre les idées palpables, leur donner une figure.’ En het karkas 

moest aangekleed worden met aantrekkelijke vormen en vooral het oog van 

de beschouwer vangen, zodat het idee ook begrepen werd: ‘il faut que cette 

expression se revête de formes attrayantes, il faut attirer les yeux et plaire si 

on veut être compris’. En voor die vormen moest hij niet in de eerste plaats te 

rade gaan bij de verschillende vormen van eerdere culturen, maar uitgaande 

van de regels van het vormgevoel – ‘les règles imposées pas le sentiment de la 

forme’ – een ‘groots effect’ creëren. En met die regels bedoelde hij, zo blijkt, 

heel letterlijk de wetten van het perspectief. Het groots effect was eerst en 

vooral een optisch effect. Net als bij Pugin en Cuypers had de architectuur in 

de opvatting van Viollet-le-Duc naast een dienende ook een vormende taak 

en de idee moest begrepen worden door de man in de straat. Het oog was het 

medium daarvoor.16 De merite van de architect lag uiteindelijk in zijn 

vermogen de wetten van het vormgevoel toe te passen, zonder al gebruikte 
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vormen te reproduceren.17  

Een ontwerp, ontstaan via deze rationele, niet formeel bepaalde aanpak zou, 

zo meende Viollet-le-Duc, noodzakelijkerwijs stijl hebben. Wel was hij zich er 

van bewust dat deze in wezen eclectische methode – de referenties, de 

motieven konden uit zeer uiteenlopende gebouwen komen, uit verschillende 

historische perioden – het risico van maniërisme met zich meebracht. Het 

vereiste een zelfverzekerde en beginselvaste aanpak door een nuchter en goed 

getraind ontwerper: ‘L’éclectisme n’est un bien qu’autant qu’il est soumis à 

un esprit juste, très-sûr de ce qu’il sait, et possédant des principes arrêtés.’18 

Cuypers zal zijn eigen werkwijze graag hebben herkend in deze 

gedramatiseerde schets van het ontwerpproces. In de praktijk speelde dit 

proces zich overigens voor het grootste deel af in het hoofd van de architect, 

zoals Viollet-le-Duc ook aangaf. Cuypers maakte zelden meer dan één schets 

voor een gebouw. Het basisconcept werd, zeker bij de kerken, in één keer 

vastgelegd op een schetsblad en bij het uitwerken werden details alleen 

gewijzigd wanneer budget, programma of locatie daar om vroegen.19 

Waar Viollet-le-Duc naar op zoek was, zo kan geconcludeerd worden, was een 

aansprekende architectonische vorm, die de verschillende functies in het 

programma zichtbaar uitdrukt en die tegelijk in één keer leesbaar, 

begrijpbaar is. Hij lijkt daarmee een middenweg te zoeken tussen de radicale 

schilderachtigheid, het radicale organicisme van sommige neogotici, dat in 

Engeland, zeker bij een aantal architecten aangeduid als de ‘Rogues’, de 

woestelingen, maar ook in Duitsland bij iemand als Ungewitter (zie verder), 

inderdaad extreme vormen kon aannemen, en de strenge vormharmonie van 

de classicisten. De decoratieve motieven konden daarbij uit meerdere 

periodes stammen, van romaans tot renaissance. 

Op dit punt aangekomen in het zesde Entretien brak Viollet-le-Duc zijn 

theoretische betoog af, met de belofte de vormwetten nader uit te werken – 

wat hij pas vier jaar later deed in het negende en tiende Entretien, beide uit 

1863 – en keerde terug naar een langdurige architectuurhistorische 

onderbouwing van zijn opvatting van het ontwerpproces, uitwaaierend naar 

een politiek-historische legitimatie van het gotisch rationalisme als 
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christelijk-egalitaire architectuur. Een degelijk historisch fundament bleef, zo 

blijkt, een noodzakelijke legitimatie voor iedere vernieuwing.  

Viollet-le-Duc zag de dertiende-eeuwse bouwmeesters tevens als de apostelen 

van een klassenstrijd, van ‘l’affranchissement des classes opprimées’: de 

bevrijding van de burger van de totalitaire macht van hof en klooster.20 Door 

de middeleeuwse bouwkunst vanuit dit perspectief steeds te contrasteren met 

de Romeinse bouwpraktijk gaf hij zijn polemiek met de Beaux-Arts een 

politieke dimensie. De Romeinse bouwkunst, populair aan de École, werd 

door hem, ondanks zijn bewondering voor haar ruimtelijke constructies, 

afgeschilderd als product van een totalitaire samenleving; de middeleeuwse 

bouwkunst werd juist voorgesteld als prototype van een democratische 

architectuur. De gotiek, begonnen in de kloosters, bereikte haar hoogtepunt 

in de vrije steden, de ‘communes affranchi’ van de dertiende eeuw, waar ze 

werd gedragen door een ‘école laïque’, door een lekenschool van vrije 

kunstenaars niet gebonden aan het hof of de kloosters. De gotiek was kortom 

een revolutionaire architectuur, gedragen door een maatschappelijke 

beweging van onder af, zo benadrukt Viollet-le-Duc bij herhaling.21 Niet 

toevallig schoof hij naast de kathedraal het raadhuis naar voren als 

kenmerkend monument voor de periode: in het zesde deel van de 

Dictionnaire (1863) construeerde hij – bij gebrek aan monumentale 

voorbeelden uit de Franse Middeleeuwen – ook hiervan een ideaalbeeld.22  

Viollet-le-Ducs geïdealiseerde beeld van de Middeleeuwen reflecteert de 

ontwikkeling naar een pluralistische, democratische, burgerlijke samenleving 

in de negentiende eeuw en als typische stijger op de maatschappelijke ladder 

zal dit Cuypers hebben aangesproken. Zijn toenemende ergernis over de 

‘fatale aristocratische geest’ in de moderne kerk – gevoed door zijn tweede 

vrouw Nenny Alberdingk Thijm – stroken met Viollet-le-Ducs voorstelling 

van de vrije christenen in de Middeleeuwen.23  

Het ribgewelfsysteem – de crux van zijn gotisch rationalisme – was voor 

Viollet-le-Duc ook niet, als bij Pugin, symbool van een christelijk 

waarheidsdenken in de architectuur – de spitsboog werd geconstrueerd aan 

de hand van een driehoek en was daarmee symbool van de Heilige Drie-
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eenheid – maar het praktische antwoord van de Franse lekenschool op het 

Romeinse betongewelf. Het één was slechts mogelijk door massale 

aanwending van mensen en middelen, door slavenarbeid, het ander werd uit 

vele kleine delen geleidelijk opgebouwd tot een subtiele 

evenwichtsconstructie, waarbinnen het handschrift van de individuele 

ambachtsman herkenbaar bleef. Voor Viollet-le-Duc was het een werelds 

symbool met een politieke lading, was het symbool voor het samengaan van 

de ‘democratische’ bouwkunst van de Grieken en de technische vooruitgang 

geboekt door de Romeinen in een nieuwe burgerlijke bouwkunst, geschikt 

voor de noordelijke streken. En dat maakte de middeleeuwse architectuur 

naar zijn idee de ideale bron bij het zoeken naar een architectuur, een ‘stijl’, 

voor een tijdperk van technische vooruitgang en voortgaande emancipatie 

van de burger. Het kerkgebouw bleef ook bij hem een belangrijke opgave, 

maar als een van de betekenisdragende elementen in het stedelijk leven, 

naast het stadsplan, het woonhuis, het raadhuis, de markt en de openbare 

voorzieningen. Het onderscheid tussen burgerlijke en monumentale 

bouwkunst, tussen ‘huisbouw’ en ‘denkgebouwen’, waarmee Cuypers nog was 

opgevoed aan de Academie te Antwerpen, was bij Viollet-le-Duc niet langer 

relevant. Elke bouwopgave was ook een ontwerpopgave in esthetische zin en 

daarmee een taak voor de architect. En elke opgave diende vanuit dezelfde 

beginselen aangevat te worden. Waterput of kerkgebouw, brug of raadhuis, 

alles behoorde tot het domein van de architect als vormgever van het 

dagelijks leven. Cuypers’ bemoeienissen met de aanleg van een weg, met de 

verbetering van de watervoorziening in de stad Roermond en zijn ontwerp 

voor een brug over de Maas krijgen in dit licht nieuwe betekenis.  

 

De elementen van het betoog van Viollet-le-Duc waren niet nieuw voor 

Cuypers. Hij had er, verspreid door de Dictionnaire en mogelijk via eerdere 

publicaties van diens hand in de Annales Archéologiques en de Encyclopédie 

d’Architecture – een tijdschrift met bijzondere aandacht voor het (gotisch) 

rationalisme – al kennis mee gemaakt. Wat het zesde Entretien zijn 

slagkracht gaf was het moment. Cuypers had het vormingsproces, zoals 
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beschreven door Viollet-le-Duc, in de praktijk doorgemaakt en de problemen 

van een louter historiserende, kopiërende architectuur in de praktijk ervaren. 

Viollet-le-Duc bood een uitweg. De manier van werken die hij zich in de 

kerkbouw had eigen gemaakt, kreeg hij hier in een geabstraheerde, als 

beginsel geformuleerde vorm voorgeschoteld. Zijn overgang van een 

modelmatige naar een methodische aanpak, van een louter historiserende 

naar een eclectische stijlopvatting kreeg hier steun vanuit de theorie.  

Belangrijk voor Cuypers’ ontwikkeling was ook dat het gotisch rationalisme 

door Viollet-le-Duc niet langer werd voorgesteld als een christelijk-

symbolische, dat wil zeggen als een sterk kerkelijk gekleurde 

architectuuropvatting, maar als een manier van ontwerpen en bouwen 

toegesneden op de moderne samenleving en de problemen waarmee de 

architect in de eigen tijd werd geconfronteerd. Niet de kathedraal maar de 

stoomlocomotief werd door Viollet-le-Duc ingezet als voorbeeld waaraan 

men kon zien dat het mogelijk was vanuit puur praktische en technische 

eisen tot een vorm te komen die stijl heeft. De locomotief was voor hem hét 

symbool van de stand van de techniek en tegelijk de eigentijdse stijldrager bij 

uitstek.24 

Maar met dit alles was het stijlprobleem nog niet opgelost. Hoe de 

architectonische locomotief van de negentiende eeuw gedecoreerd zou 

moeten worden, bleef vooralsnog in het vage. Maar wel verschafte Viollet-le-

Duc met dit Entretien Cuypers een nieuw, veel breder perspectief op de 

neogotiek en opende voor hem de weg naar de ontwikkeling van een 

progressieve, eigentijdse, eclectische architectuur op basis van de rationele 

beginselen. ‘Progrès’ en ‘transformation’ zijn sleutelbegrippen in zijn betoog. 

En in dit laatste lag tegelijk een belangrijk verschil met Pugin. Pugins 

architectuurtheorie was uiteindelijk gebaseerd op een regressieve utopie. Hij 

verlangde terug naar een geïdealiseerd verleden. Bij Viollet-le-Duc was de 

ontwikkeling, de ‘vooruitgang’ van de maatschappij door de tijd nadrukkelijk 

verdisconteerd in zijn theorie. 

Cuypers’ heroriëntatie op de neogotiek aan de hand van Viollet-le-Duc lijkt 

een radicale breuk te betekenen met zijn Puginiaanse ‘echt katholieke 
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bouwplan’. Het betekende echter vooral een verbreding van zijn visie op de 

rol en de mogelijkheden van de architectuur, van de architect in de moderne 

stedelijke samenleving. Pugin wilde terug naar een kerkelijke, welhaast 

fundamentalistisch voorgestelde middeleeuwse samenleving. De kloosters 

moesten in zijn ogen weer hun opvoedende, verzorgende en corrigerende 

taak krijgen, in plaats van de kille en onpersoonlijke instituten 

(psychiatrische inrichting, armenhuis, gevangenis) die deze functie hadden 

overgenomen.25 Viollet-le-Duc zocht in de Middeleeuwen uitgangspunten 

voor het vormgeven van het eigentijdse openbare leven, gedragen door 

seculiere (democratische) instituties, met de kerk als geestelijk leidsman. 

Veelzeggend had niet de restauratie van de Notre-Dame, maar zijn plan voor 

de Opéra te Parijs het hoogtepunt moeten worden van zijn carrière. De 

prijsvraag voor dit ontwerp werd in 1860 uitgeschreven. Viollet-le-Duc stond 

op goede voet met Napoleon III en vooral diens vrouw Eugénie en maakte zo 

een serieuze kans de opdracht te krijgen. Maar hij weigerde zich te laten 

protegéren en ging met zijn ontwerp roemloos ten onder. Hij was overigens 

niet de enige in Frankrijk die de neogotiek in een meer geseculariseerd 

perspectief begon te zien. Ook Didron onderkende de veranderde 

verhoudingen in de stad toen hij nota bene in de Annales Archéologiques de 

opera als tempel van de kunst een plaats gaf naast de kathedraal als tempel 

van de religie. Dit leverde hem weliswaar een forse berisping op van een van 

zijn klerikale lezers.26 Maar de secularisatie van het stadsbeeld drong 

daarmee door in het hart van de beweging. De als louter ritueel gerecipieerde 

orde van de stad, met het kerkgebouw als middelpunt van de wijk en de 

kathedraal als hoogtepunt van de stad, werd vervangen door een beeld dat de 

samenleving in haar actuele vorm representeerde.  

Het idealiserende beeld geschetst door Pugin in de Contrasts, al eerder te 

vinden bij Victor Hugo (het hoofdstuk ‘Paris à vol d’oiseau’ in Notre-Dame de 

Paris) en zonder reserve uitgedragen door King, maakte bij Viollet-le-Duc 

plaats voor een reëlere inschatting van de negentiende-eeuwse stad en de 

mogelijkheden daarin voor de architectuur.  

In het zevende Entretien ging hij dan ook uitgebreid in op het probleem van 
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de inpassing, de ‘mise en marge’ van het openbare gebouw in de moderne 

stad – waarover later meer. Bruikbare voorbeelden voor de toepassing van de 

rationele beginselen bij het vormgeven aan eigentijdse programma’s vond 

Cuypers rond 1860 echter niet of nauwelijks bij Viollet-le-Duc. Diens werk 

bestond hoofdzakelijk uit restauraties, met daarnaast enkele ontwerpen voor 

kerken, villa’s en kastelen voor locaties verspreid door Frankrijk en meest 

niet uitgevoerd. De sacristie van de Notre-Dame, een woonblok aan de rue 

Douai (1860) en zijn eigen woonhuis aan de rue Condorcet (1862) vormden 

gezamenlijk een bescheiden statement van zijn beginselen in het straatbeeld 

van Parijs. Ook zijn leerlingen en geestverwanten hadden nog weinig 

geproduceerd dat Cuypers ter inspiratie kon dienen. Pas vanaf 1863 

verscheen onder redactie van E. Viollet-le-Duc fils, zijn zoon, de Gazette des 

architectes et du bâtiment, dat het lijfblad zou worden van de volgelingen van 

Viollet-le-Duc. Elders, namelijk in Engeland vond Cuypers deze voorbeelden 

toen al wel. 
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Engeland: ‘Progressive Eclecticism’ 

 

In 1862 reisde Cuypers op uitnodiging van de in Brugge werkzame Engelse 

archeoloog James Weale met een gezelschap christelijke kunstminnaars, 

waaronder zijn vriend Guffens, de Antwerpse historieschilder, naar Londen 

om de jaarvergadering van de Ecclesiological Society bij te wonen en de 

bijdrage te zien van de neogotische beweging aan ‘The Great International 

Exhibition’ van 1862.27 Zowel bij de afdeling Architectuur als bij Toegepaste 

kunst was hier uit verschillende landen recent neogotisch werk te zien en hij 

had zelf werk ingezonden voor de Nederlandse afdeling. De Engelse neogotici 

hadden fors uitgepakt. Op instigatie van de Ecclesiological Society hadden 

William Burges en W. Slater een ‘Medieval Court’ ingericht met een 

voorbeeldige uitstalling van polychroom neogotisch meubilair. In de ‘English 

Architectural Gallery’, in moeizame samenwerking ingericht door de 

Ecclesiological Society en het Royal Institute of British Architects, hing 

neogotisch en classicistisch werk van de laatste twintig jaar tegenover elkaar 

‘in friendly opposition’, zoals Beresford-Hope het uitdrukte. En parallel aan 

de Wereldtentoonstelling was er in het South Kensington Museum een 

overzichtstentoonstelling van middeleeuwse kunst en kunstnijverheid, 

eveneens ingericht met medewerking van de Ecclesiological Society.  

De reis verplaatste Cuypers op een belangrijk moment in zijn carrière in een 

levendig en inspirerend artistiek klimaat, zoals hij dat niet eerder had 

meegemaakt, zeker niet in Nederland. In Londen trof hij collega-architecten 

die met een gezamenlijk doel voor ogen open en kritisch discussieerden over 

de toekomst van de beweging, vond hij directe voorbeelden voor het verder 

uitbouwen en verbreden van zijn oeuvre, en kreeg hij publieke bijval voor zijn 

werk en de richting die hij met zijn laatste kerkontwerpen was ingeslagen.  

De overwegend anglicaanse High Victorians haalden hem als een 

continentale geestverwant met veel egards binnen. Blijkbaar voelden zij zich 

in Europa toch het meest verwant met de katholieken. Hij werd vorstelijk 

ontvangen door A.J. Beresford-Hope, voorzitter van de Ecclesiological 

Society, bij hem thuis gefêteerd aan een groot diner met vele collega 
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architecten en in de jaarvergadering van de Society, tegelijk met een aantal 

Europese kopstukken uit de archeologische beweging, waaronder de 

directeur van het Musée Cluny te Parijs, Du Sommerard, tot erelid 

benoemd.28 Bij deze bijeenkomsten maakte hij persoonlijk kennis met 

toonaangevende vertegenwoordigers van de progressieve richting in de High 

Victorian Movement als Digby Wyatt, W. White, William Burges, G.G. Scott 

en vooral George E. Street, door hem beschouwd als ‘een der beste 

architecten van Europa’, en raakte op de hoogte van hun standpunten en 

discussies.29  

De Ecclesiologist fungeerde niet langer als het unieke orgaan van deze 

Victoriaanse avant-garde en zou een paar jaar later, in 1868, zelfs helemaal 

ophouden te verschijnen. Het debat verplaatste zich naar het bredere, meer 

neutrale en aanmerkelijk ruimer geïllustreerde vakblad The Builder. De 

vergaderingen van de Society waren nog van belang, vooral als forum voor 

discussie. Over de ecclesiologie ‘pur sang’ ging het echter nauwelijks meer. 

Dit thema was in de loop van de jaren vijftig naar de achtergrond verdwenen. 

Als het over kerkbouw ging discussieerde men vooral over de 

architectonische vorm van het gebouw en de wijze waarop het gegeven 

programma ruimtelijk en formeel geïnterpreteerd zou moeten worden in een 

gegeven context, in het bijzonder in de dynamische context van de eigentijdse 

stad. Het stilistisch determineren en classificeren van ontwerpen bleef 

weliswaar een element in de discussies. In de jaarvergadering had Beresford-

Hope het nog over de ‘picturesque late semi castellated style’ toegepast door 

de Schotten voor hun ‘domestic architecture’.30 Maar van een regionaal 

bepaalde archeologische benadering in de trant van Pugin was geen sprake 

meer. Centraal stond het eerder beschreven programmatisch vraagstuk van 

de ‘urban minster’. ‘Simplification of the plan’ en ‘concentrating space’ waren 

begin jaren zestig aan de orde, met daarin een belangrijke rol voor de 

vieringtoren als markering van het centrum. Hierin weerspiegelt zich het 

streven naar een volksverbonden liturgie, sterk ontwikkeld bij de anglicanen. 

Cuypers woonde tijdens zijn verblijf in Londen een gezongen mis bij in een 

van de nieuwe kerken van de beweging – deze was in het Engels, dus in de 
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volkstaal en niet, als in Nederland, in Frans of Latijn – en werd diep geraakt 

door het harmonisch samenspel tussen priester en parochianen. ‘De mis was 

waarlijk wat een hoogmis zijn moet’, schreef hij aan zijn vrouw Nenny, ‘een 

sacrifice door de priester voor en met het volk aan God opgedragen (...). 

Jammer dat wij onze priesters er niet toe kunnen overhalen het volk de mis te 

leren begrijpen.’31 De Engelsen waren bovendien op zoek naar een zeker 

‘primitivisme’ in de architectonische vormgeving en na hun belangstelling 

voor Italië werd juist Frankrijk weer een belangrijk voorbeeld, en dan in het 

bijzonder de eenvoudige, vroeggotische dorpskerkjes. En ook ‘massiveness’ 

was een kernbegrip in de discussie, parallel aan het zoeken naar heldere, 

sterke vormen bij Viollet-le-Duc. ‘Constructional polychromy’ was al weer op 

zijn retour en men zocht juist naar robuustheid, naar ‘muscularity’ in de 

constructie, goed zichtbaar in de voorliefde voor relatief korte, dikke, ronde 

zuilen, met daarbij een groeiende voorkeur voor een vlakke 

wandbehandeling.32 Gestuurd door de praktijk van ontwerpen en bouwen 

was de aandacht daarbij sterk gericht op het probleem van de stadskerk, dat 

wil zeggen op het kerkgebouw als onderdeel van straatwand of bouwblok. Via 

de vele verslagen en artikelen in de Ecclesiologist was deze discussie en haar 

invloed op de ontwerpen bijna van maand tot maand te volgen, ook voor 

Cuypers. Tegelijk was men nadrukkelijk bezig de aandacht te verleggen naar 

de seculiere architectuur. 

Tijdens de 23e jaarvergadering van de Ecclesiastical Society, die Cuypers als 

eregast bijwoonde, werden de vorderingen op dit gebied uitgebreid aan de 

orde gesteld. In zijn jaarverslag – in feite een weergave van de staat van de 

beweging in Engeland – boekstaafde secretaris Benjamin Webb een aantal 

recente overwinningen voor de gotische richting bij openbare opdrachten als 

successen voor de beweging. Nadat hij eerst ‘with unfeigned regret’ had 

gememoreerd dat de bouw van het Foreign Office in Londen dat jaar 

weliswaar eindelijk was begonnen, maar ‘on an Italian design’ – gedwongen 

door de conservatieve premier Lord Palmerston had Scott zijn neogotisch 

ontwerp moeten omwerken in renaissancestijl, een belangrijke nederlaag 

voor de neogotici – noemde hij de parlementsgebouwen voor Sydney, 
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Australië, het parlementsgebouw te Ottawa, Canada, beide in aanbouw, en 

het assisenhof in Manchester van Alfred Waterhouse, dat voltooiing naderde. 

En ter onderstreping van de vorderingen op dit terrein voerde hij de 

tentoonstelling nog eens op: ‘our Mediaeval Court in the International 

Exhibition will testify to the variety and activity of the present demand for 

Pointed design in domestic or secular work’.33 

Na het verslag van de secretaris volgde de jaarvergadering, met als enig 

agendapunt de bijdrage van de beweging aan de Wereldtentoonstelling. Een 

gezamenlijke kritische beschouwing hiervan was, aldus Beresford-Hope in 

zijn inleiding op de discussie, van belang voor de verdere ontwikkeling van de 

neogotiek als moderne en progressieve kunstrichting.34 Vanuit dat 

perspectief constateerde hij een zekere armoede in de buitenlandse bijdragen 

aan de architectuurgalerij. Een deel van de schuld hiervoor lag weliswaar bij 

de organisatie, maar het feit dat bijvoorbeeld de Fransen alleen ontwerpen 

voor restauraties toonden, riep naar zijn idee toch twijfel op aan het gehalte 

van de beweging daar. De sterke theoretische ontwikkeling in Frankrijk bij 

een achterblijvende ontwerpproductie werd hier publiekelijk bevestigd. De 

Duitstalige landen deden het wat hem betreft beter met de presentatie van 

werk van Heinrich von Ferstel, vooral de kathedrale Votivkirche in Wenen, 

en Friedrich von Schmidt. De ‘statige eenvoud’ van de getoonde kerken van 

Von Schmidt in Wenen kreeg daarbij meer bijval van Hope dan de 

laatgotische aankleding van zijn prijsvraagontwerp voor het raadhuis in 

Berlijn, getypeerd als ‘wiry gothic’. Het ontwerp van Cuypers voor de 

Amsterdamse Posthoornkerk presenteerde Hope echter als het klapstuk van 

de buitenlandse inzendingen op de tentoonstelling en voor hem een aha-

erlebnis: ‘The large minsterlike church (...) has a double triforium, the lower 

one being a gallery used for congregational purposes. (...) In my “English 

Cathedral” I suggested that the triforium could be revived for that purpose; 

and here I find it. M. Cuypers deserves the praise due to an artist who has 

conceived a design at once stately and original, and planned for modern 

wants.’ Een continentale oplossing voor het probleem waar zij zelf mee 

worstelden, werd zijn landgenoten enthousiast ten voorbeeld gehouden en de 
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Posthoorn schijnt zelfs daadwerkelijk enige invloed te hebben gehad onder de 

High Victorians.35 Beresford-Hope benoemde kortom de nieuwe richting in 

het werk van Cuypers: een aan context en programma aangepaste ruimtelijke 

ontwikkeling, los van de historische voorbeelden. In het voorbijgaan gaf hij 

ook nog een opsomming van de overige bijdragen van Cuypers: kerkmeubels 

met ‘delicate Pointed decorations’, kartons voor een gebrandschilderd raam 

en een niet nader geïdentificeerd model voor een parochiekerk – wellicht de 

St. Catharina te Eindhoven. Commentaar gaf hij hier verder niet bij, maar het 

was duidelijk dat hij voor dergelijke archeologisch correcte motieven en 

details minder enthousiasme kon opbrengen.  

Terwijl Beresford-Hope verrast was bij een ecclesioloog van het vasteland een 

voorbeeldige oplossing te vinden voor de architectonische opgave waarmee 

men in Engeland in toenemende mate worstelde, moet het voor Cuypers een 

bijzondere ervaring zijn geweest een geestverwant te treffen die begreep waar 

zijn jongste ontwerpen in essentie over gingen. Hij voelde zich bovendien 

gevleid, publiekelijk geëerd te worden als toonaangevend representant van de 

beweging. Niet zonder trots vermeldt hij in zijn verslag van de vergadering 

aan Nenny dat Von Schmidt en Von Ferstel wel genoemd werden, maar niet, 

zoals hij, tot erelid benoemd van de Society.36  

De discussie die volgde op de inleiding van Hope sterkte Cuypers in de 

eclectische richting die hij met zijn laatste kerkontwerpen was ingeslagen.37 

Nadat Hope aan het slot van zijn voordracht nog eens had benadrukt dat 

‘new ideas can be gathered from every school of art’, daarmee zijn vroegere 

pleidooi voor ‘progressive eclecticism’ herhalend, spitste Digby Wyatt de 

discussie hierop toe: eenieder die zich serieus bezighield met ‘the 

development and progress of art’ kon constateren dat er sinds de 

tentoonstelling van 1851 ‘real progress’ was geboekt juist via het eclecticisme. 

‘It must be a great delight to them all to see how, by a system of enlightened 

eclecticism, which, while adopting wholesome principles as stepping stones, 

absolutely repudiated mechanical reproductions of the salient features of past 

ages, they were getting on to some style that might hereafter become 

national’, zo zei hij. James Weale, Cuypers’ reisgenoot, viel hem hierin bij 
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met de constatering dat terwijl vroeger ‘artists were copyists’ er nu ‘an 

immense number of original architectural designs’ was te vinden. De vele 

reizen van de Engelse studenten met open oog voor andere dan alleen de 

middeleeuwse ontwikkelingen hadden daar naar zijn idee zeker toe 

bijgedragen en hij kritiseerde het vasteland dat achterbleef: ‘In Holland, 

Germany, France, and other countries, there [is] too much slavishness in the 

copying of thirteenth and fourteenth century work’, zo concludeerde hij. 

George Street was kritischer ten aanzien van de geboekte vooruitgang, vooral 

waar het ging om de monumentale kunst en de kunstnijverheid. In het 

aanwezige gebrandschilderde glas, de beeldhouwwerken en het metaalwerk 

zag hij nog steeds te veel mechanisch fabriekswerk en onvoldoende de vrije 

hand van de kunstenaar. Met deze kritiek herhaalde hij zijn pleidooi voor een 

‘art architect’, eerder gelanceerd op de jaarvergadering van 1858, voor een 

architect die als ontwerper alle kunsten en ambachten meester was.38 Alleen 

daar waar architecten zich met het ontwerp hadden bemoeid zag hij 

vooruitgang. William Burges viel hem hierin bij. De Society had architecten 

weliswaar geleerd kerken te leveren op recept, stelde Burges, maar ‘no good 

would be done until architects became artists, which they are certainly not at 

present’. De eenheid tussen architectuur en toegepaste kunsten was ook in 

zijn ogen nog onvoldoende. William White herhaalde deze kritiek, nu 

toegespitst op het ‘brass and ironwork’: de ontwikkeling van dit 

kunstambacht vertoonde in zijn ogen de symptomen van een groei ‘too rapid 

to be sound and wholesome’. Cuypers zal zich door deze discussie getroost 

hebben gevoeld voor de hoeveelheid tijd en ellende die de kunstwerkplaatsen 

hem de laatste jaren hadden gekost. Maar het was ook een aansporing de 

artistieke kwaliteit van het werk scherp in de gaten te houden, gezien de 

zuinige reacties op dit deel van zijn inzending.  

Gilbert Scott, die als eerste om een reactie was gevraagd op de 

tentoonstelling, hield zich op de vlakte. Wellicht likte hij zijn wonden, 

opgelopen bij de opdracht voor het Foreign Office. Terwijl de gotiek als stijl 

naar zijn idee uitstekend geschikt was voor openbare opdrachten – deze was 

‘free, comprehensive and practical, ready to adapt itself to every change in the 
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habits of society, to embrace every new material or system of construction 

and to adapt implicitly and naturally and with hearty good will, every 

invention and improvement’, zoals hij al in 1857 in zijn veel gelezen Remarks 

on Secular and Domestic Architecture had uiteengezet39 – had hij voor het 

Foreign Office zojuist tegen zijn zin een gebouw aanbesteed in Italiaanse 

renaissancestijl. Wat begon als de eerste grote overwinning van de beweging 

bij een openbare opdracht in Engeland, nota bene in het hart van de 

hoofdstad, was geëindigd met een pijnlijke nederlaag.40  

Al met al kreeg Cuypers thema’s voorgeschoteld die hem ook bezighielden – 

de overgang van een archeologische neogotiek naar ‘progressive eclecticisme’; 

de positie van de architect als totaalkunstenaar – en kreeg hij een indruk van 

de (persoonlijke) impact die de strijd rond de introductie van de gotiek voor 

openbare gebouwen kon hebben. In de tentoongestelde werken, zowel Engels 

als Europees, kreeg hij een reeks inspirerende voorbeelden te zien voor een 

brede toepassing van de neogotiek en het verder uitbouwen van zijn 

architectuurpraktijk. Na zijn bezoek aan Londen reisde hij bovendien nog 

enige tijd door Engeland met Camille de Borman, een Belgische archeoloog 

en vriend van Weale, waarbij een reeks heilige plaatsen van de Engelse gotiek 

werd aangedaan.41 De monumenten van Oxford, Windsor, Chatham, 

Canterbury en Lincoln – ‘de mooiste [kathedraal] van Engeland’ – zullen, 

naast wat hij al had gezien in Londen, een welkome aanvulling hebben 

geleverd op zijn gotisch vormenrepertoire.42 Ook recent werk van tijdgenoten 

werd bezocht, waaronder het Oxford University Museum of Natural History 

(1854–1860) van de Ruskinianen Deane en Woodward, een van de eerste 

uitgevoerde voorbeelden van ‘secular gothic’ in de monumentale openbare 

architectuur in Engeland. Bovendien abonneerde hij zich ter plekke op The 

Builder en Building News, bladen waarmee hij ook na thuiskomst op de 

hoogte bleef van de nieuwste ontwikkelingen in Engeland. 

De reis liet aanwijsbare sporen na in zijn werk, wat als typerend mag worden 

beschouwd voor zijn zich steeds verbredend eclecticisme. De vormentaal van 

een schooltje in Sevenum en de pastorie van de kerk in Ouderkerk verraden 

een groeiende invloed uit Engeland – eerder al naar voren gekomen in de 
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constructieve polychromie en de Lombardische trekken in zijn kerkelijke 

ontwerpen. De vrije compositie en het landelijk karakter van de pastorie – in 

feite een landelijk woonhuis – vertonen een duidelijke overeenkomst met 

soortgelijke Engelse ontwerpen uit deze jaren.43 Met de tripletvensters van de 

kerk in Blauwhuis44 en vooral het rijkgebeeldhouwde ‘hammerbeamroof’ van 

de kloosterkapel in Venray uit 1863 – een middeleeuwse houten 

kapconstructie, geliefd bij zijn Engelse vakgenoten – bracht hij een directe 

hommage aan de historische monumenten van Engeland die hij had gezien.  
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Cuypers en de katholieke neogotische beweging 

 

Cuypers’ veranderende opvatting van de neogotiek had ook zijn weerslag op 

zijn verhouding tot de neogotische beweging. Hij bleef deze volgen – hij 

continueerde zijn abonnementen op de belangrijkste tijdschriften – maar 

nam tegelijk afstand en verlegde zijn aandacht naar andere ontwikkelingen. 

In de loop van de jaren zestig werd dit steeds duidelijker. 

In de zomer van 1861 nam hij nog met veel enthousiasme deel aan de grote 

internationale bijeenkomst ter gelegenheid van de tentoonstelling van 

christelijke kunst in Keulen en het aansluitende meer algemene kunstcongres 

in Antwerpen, waarbij een speciale trein vele honderden neogotici 

(archeologen, ecclesiologen, architecten en kunstenaars) uit heel Europa in 

triomf van de ene stad naar de andere vervoerde.45 Reichensperger, 

Alberdingk Thijm, Weale en zijn Roermondse vriend pastoor J.W. Brouwers 

lieten hier, de laatste onder grote bijval, van zich horen ter verdediging van 

de christelijke idee in de kunst.46 Cuypers ervoer deze bijeenkomst als een 

warm bad. Hij genoot van het gezelschap en de waardering die hij ondervond 

voor zijn werk: ‘wat heerlijke dagen beleven wij toch, ’t is zo heel anders in 

een wereld van geestbroeders te leven die feest vieren dan wel met de gewone 

mensen die hun genot en vreugde materiellement moeten genieten. 

Reichensperger heeft mij met heel veel warmte zijn sympathie voor mijn 

werk uitgedrukt (...) Vele architecten Duitschen, Oostenrijkers (...) en een 

zeer warmen Spanjaard zijn het geheel met mij eens. Ik ben dus voldaan en 

tevreden’, schreef hij aan zijn vrouw.47  

Maar in zijn commentaar op wat hij zag weerklinkt een meer kritische 

houding, met name ten opzichte van de conservatieve, archeologische tak van 

de beweging. Cuypers bewonderde in Keulen werk van Cornelius, Kaulbach, 

Deger, Overbeck, Steinle en Thorwaldsen. Maar hij liet in de brieven aan zijn 

vrouw ook irritatie blijken, vooral over recent werk van de Keulse school. 

Deze irritatie bestond al langer: in 1858 schreef hij Thijm: ‘ge moet die 

pretentieuzen Keulenaars geducht op hun kop tikken – zij verdienen het’.48 

De beschildering van de Romaanse Cunibertus onder toezicht van de kanunik 



 

 

23

Franz Bock, een gerenommeerd archeoloog, was naar zijn mening te rijk en 

verhield zich slecht tot het gebouw: ‘er is weer te weinig rekening gehouden 

met de architectuur’.49 Het jaar daarop, in 1862, liet hij zich, ondanks sterk 

aandringen van Brouwers, niet meer overhalen mee te gaan naar het 

kunstcongres, ditmaal in Brugge, om daar de christelijke beginselen in de 

kunst door zijn aanwezigheid te ondersteunen.50  

Naast de veranderende ambities van Cuypers was ook de beweging zelf debet 

aan zijn meer afstandelijke opstelling. In deze periode voltrok zich een 

scheiding der geesten onder de Europese neogotici. De beweging werd van 

een gezelschap leken, kunstenaars en architecten, bevlogen werkend aan 

artistieke vernieuwing, steeds meer een door klerikalen gedomineerd gilde 

van kerkelijke kunstenaars. Het historisch onderzoek naar de middeleeuwse 

kunst en architectuur, ooit begonnen als het ontginnen van een nieuwe bron 

van inspiratie, werd door diezelfde klerikalen gaandeweg uitgewerkt tot een 

formele canon voor het vormgeven van kerk en eredienst – overigens zonder 

dat deze ooit officieel als zodanig werd vastgesteld: Rome waagde zich niet 

aan een stilistisch dogma. Het historisch werk van Heinrich Otte Grundzüge 

der kirchlichen Kunst-Archäologie des deutschen Mittelalters ontwikkelde 

zich tot een handboekje voor de neogotische kerkbouw en beleefde na 1855 

druk na druk.51 Het werk van de ‘Domvikar’ van Regensburg, G. Jakob, over 

de inrichting van het kerkgebouw, met de in dit verband veelzeggende titel 

Die Kunst im Dienste der Kirche, uitgebracht met nadrukkelijke 

‘oberhirtlicher Druckgenehmigung’, werd een veelgelezen standaardwerk.52 

De Annales Archéologiques en de Ecclesiologist, de bladen uit de 

hoogtijdagen van de beweging, hielden respectievelijk in 1865 en 1868 op te 

verschijnen – Cuypers klaagde al in 1858: ‘de Annales verminderen waarlijk 

in belangrijkheid’53 – en hun plaats werd in de loop van de jaren zeventig 

ingenomen door nadrukkelijk kerkelijk gelijkgeschakelde bladen als het 

Bulletin St. Lucas in België, de Revue de l’art chrétien in Frankrijk, het 

Zeitschrift für christliche Kunst in Duitsland en – wat later – Het Gildeboek 

in Nederland.  

De progressieven daarentegen – de High Victorians en de aanhangers van 
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Viollet-le-Duc – verbonden zich aan architectonische vakbladen als The 

Builder en Building News in Engeland en de Encyclopédie d’architecture en 

vooral de nieuwe Gazette des architectes et du bâtiment in Frankrijk.  

Ook Cuypers verlegde zijn aandacht naar deze bladen. Uit zijn bibliotheek 

blijkt dat hij in de loop van de jaren zestig op alle een abonnement nam. Wat 

Nederland betreft richtte hij zich op de Bouwkundige Bijdragen, het blad van 

de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, op zoek naar aansluiting bij 

het landelijke vakdebat. In de jaren 1859/60 verdiepte hij zich systematisch 

in de voorgaande jaargangen van het blad en trachtte hij een complete set te 

verkrijgen.54 Meteen na zijn verhuizing naar Amsterdam in 1865 stortte hij 

zich met een zekere ijver in het genootschapsleven van de afdeling 

Amsterdam van de Maatschappij en werd lid van het meer artistiek 

georiënteerde gezelschap Architectura et Amicitia. 

Veelzeggend leidde de Dietsche Warande juist in de voor Cuypers zo 

belangrijke jaren 1860–1864 een slapend bestaan.55 In eerste instantie kwam 

dit door gebrek aan tijd en energie van Thijm, die het blad vrijwel alleen 

moest vullen. Maar ook diens teleurstelling over de minimale medewerking 

en de lauwe reacties die hij verkreeg vanuit de clerus zal een rol hebben 

gespeeld. Thijm zou de Dietsche Warande weliswaar in 1864 weer oppakken. 

In de zesde jaargang deed hij verslag van het kunstcongres in Antwerpen, 

drie jaar eerder gehouden en besprak hij Cuypers’ kerken in Veghel en 

Eindhoven, ook teksten die al jaren klaar lagen; in de zevende jaargang 

publiceerde hij zijn reacties op de discussies uit 1863/64 rond het ‘Nationaal 

gedenkteeken voor 1813’ in Den Haag en het Muzeüm Koning Willem I in 

Amsterdam – ook stukken die al twee jaar oud waren.56 Maar het blad zou 

onregelmatig blijven verschijnen – jaargang zeven verscheen in 1866 – en 

werd na weer een lange periode van stilte in jaargang acht (1869) op andere 

leest geschoeid. Het kreeg als ondertitel ‘Tijdschrift voor Nederlandse 

Oudheden, Staatsgeschiedenis, Kunst en Letteren’. Gelet op de inhoud keerde 

Thijm daarmee terug naar zijn oude passies: monumenten, vaderlandse 

geschiedenis en (historische) letterkunde. En hij trok zich openlijk terug uit 

het architectuurdebat.57 Onder de kop ‘levensvatbaarheid der gotiek’ meldde 
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hij zijn lezers dat hij geen zin meer had om een – in de jaargang 1860 met 

veel vuur begonnen – artikel over ‘eene bouwkunst van onzen tijd’ nog af te 

maken. Zijn inzet voor het nieuwe museum – waar over later meer – was een 

teleurstelling geworden; de kwestie sleepte zich voort, maar hij had zijn 

handen ervan afgetrokken. En Cuypers had zijn steun niet meer nodig: in een 

adem door constateerde Thijm in hetzelfde, somber gestemde artikel: 

‘Cuypers gaat zijn weg: en dat is een breede, vruchtbare. Hij begint nu braaf 

partikuliere huizen te bouwen; vooral in de Vondelstraat.’58  

Terwijl Cuypers steeds meer zijn triomf vierde, lijkt Thijm in toenemende 

mate gedesillusioneerd te zijn geweest dat zijn pleidooi voor de symboliek in 

de kerkbouw geen gehoor vond bij de clerus. Thijm had, evenals Didron, 

gehoopt via de bisschoppen heel kerkelijk bouwend Nederland aan zijn 

symbolisme te onderwerpen. Hij probeerde zelfs te bewerken dat de Heilige 

Linie zou worden aangeboden aan de Paus. De theoloog C.C. Broere, 

hoogleraar aan het seminarie te Warmond, met wie Thijm vanaf zijn jonge 

jaren correspondeerde over de relatie kunst en religie,59 had hem echter al 

heel vroeg in hun correspondentie gewezen op de denkfout die school in de 

verbinding van een specifieke architectonische taal met de christelijke 

waarheden. Hij toonde zich beducht voor het naar pantheïsme riekende 

symbolisme van Thijm en diens neiging aan iedere vorm een symbolische 

lading toe te kennen. Hij schreef hem zelfs ‘iets kinderachtigs’ te vinden in de 

omgang met zinnebeelden.60 Hij was dan ook zeer terughoudend ten aanzien 

van de verregaande esthetisering van de liturgie, zoals Thijm en Cuypers die 

voorstonden. ‘Het genoten schoon der kunst is zo objectief niet als de 

waarheid’ had hij Thijm in 1856 – nog voor de Heilige Linie – publiekelijk 

voorgehouden in De Katholiek,61 daarmee én de neogotiek én de 

kerkbouwsymboliek op afstand houdend, overigens zonder ze te verwerpen. 

Zijn opvatting lijkt de algemene teneur te weerspiegelen onder de 

Nederlandse clerus in deze jaren. Deze had bij de wederopbouw van de 

kerkprovincie Nederland na 1853 andere prioriteiten dan kunst en 

kerkbouwsymboliek.62 Doel van de ‘geheimzinnige tempelbouw met zijne 

pracht en eigenaardige vormen’ is de bewaring van het heilig sacrament, zo 
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had aartsbisschop Zwijsen benadrukt in zijn vastenbrief van 1858, 

geschreven kort nadat hij de De Heilige Linie had ontvangen. Thijm las dit 

mandement – zo blijkt uit de Dietsche Warande – met argusogen, op zoek 

naar de kleinste hint die hij kon gebruiken voor zijn campagne. Maar geen 

woord hierin over de oriëntatie, de kerkbouwsymboliek of de neogotiek. Door 

de aanwezigheid van Christus en door de Godsverering van de mensen werd 

de kerk bezield, aldus Zwijsen, en door niets anders.63 Het is dan ook geen 

toeval dat Thijms eerder vermelde pogingen via Zwijsen de oriëntatie van de 

Catharinakerk in Eindhoven door te drukken tot niets leidden: de 

aartsbisschop was ‘een al te positief man om veel met symboliek op te 

hebben’ en interesseerde zich nauwelijks voor kunst. Als het zo uitkwam had 

hij geen bezwaar tegen oriëntatie, maar hij wilde niemand ertoe verplichten 

en een kerkelijk voorschrift was het naar zijn overtuiging zeker niet.64 Maar 

Thijm had blijkbaar toch verwacht de clerus te kunnen overhalen om zijn 

katholieke esthetica aan te nemen en de kerkbouwsymboliek als leerstuk te 

gaan verkondigen. De voorzichtige omarming van de oriëntatie door de 

bisschoppensynode van 1865, de eerste in Nederland sinds de Reformatie, gaf 

hem weliswaar enige genoegdoening – al werd deze dan alleen aanbevolen 

‘voor zover de lokatie het toestaat’.65 Maar de synode volgde overigens het 

Concilie van Trente, de Rubrieken en de voorschriften van de Congregatie 

van de Riten en deed geen uitspraken over esthetische en stilistische 

kwesties, anders dan de gemeenplaatsen dat het kerkgebouw altijd en in alle 

opzichten moest stralen door ‘reinheid, gepastheid en schoonheid’. Over stijl 

of symboliek geen woord. Wel stelde men dat – en wellicht mag dat ook 

worden gezien als een succesje van de beweging, van Thijm en Cuypers – het 

restaureren, uitbreiden of op andere wijze wijzigen van de gewijde gebouwen 

altijd moest gebeuren ‘met inachtneming van de stijl van het gebouw’.66  

Pas met de benoeming van A.I. Schaepman tot aartsbisschop in 1868 kwam 

er aandacht van de kerkelijke top voor het bouwbeleid. Dit opende echter 

vooral de weg voor de door de kunst gegrepen pastoor G.W. van Heukelum 

zich meer te gaan bemoeien met wat hij beschouwde als de juiste kerkelijke 

interpretatie van de gotische bouwstijl. Het leidde tot de oprichting in 1869 – 
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onder toejuiching van Schaepman – van het St. Bernulfusgilde, een 

vereniging waar alleen klerikalen als volwaardig lid werden toegelaten. 

Kunstenaars en kunstliefhebbers konden, voor zover leek, slechts als 

corresponderend lid deelnemen aan de activiteiten van deze vooral Utrechtse 

club.67 De vrees voor ‘de al te archaïstische rigting, welke door het St. 

Bernulphus Gilde aan zijne reformatorische beweging op het gebied der 

kerkelijke Kunst zou kunnen worden gegeven’, al bij de oprichting 

uitgesproken door de Warmondse theoloog Th. Borret, een vriend van 

Cuypers, werd daarmee in beginsel bewaarheid.68 Van Heukelum en Alfred 

Tepe, de toonaangevende architect in het Gilde, kozen voor de regeneratie 

van een historisch zuivere gotiek, geënt op de hoogtepunten uit de lokale 

traditie. Het regionalisme van Pugin werd daarmee opnieuw tot dogma 

verheven en de Rijnlandse gotiek tot voorbeeld, al werd dit dogma in de 

praktijk redelijk ruim geïnterpreteerd.69  

Het Belgische Gilde van St. Thomas en St. Lucas, het voorbeeld voor Van 

Heukelum, was nog wél een open vereniging. Alberdingk Thijm behoorde in 

1863 formeel tot de oprichters en James Weale, Cuypers’ reisgenoot op zijn 

tocht naar Engeland, was in de beginjaren de drijvende kracht. Maar ook dit 

Gilde bekeerde zich tot de dogmatisch archeologische aanpak die binnen de 

beweging voortaan zou overheersen. Het samengaan van kunst en 

wetenschap, voorgestaan door Viollet-le-Duc, betekende hier, onder leiding 

van de hooggeleerde priester E. Reusens, de verbroedering van archeologie 

en theologie; artistieke vernieuwing betekende in de praktijk het uitdragen 

van een steeds scherper omschreven ultramontane canon. Jean Bethune 

onderstreepte al op het Congres van de Belgische katholieken te Mechelen 

van 1863 – waar Brouwers sprak, maar Cuypers opnieuw verstek liet gaan – 

de noodzaak een falanx van goed opgeleide en strijdbare katholieke 

kunstenaars te vormen. Daarmee verschoof hij het accent in de christelijke 

kunstbeweging van kunst naar christelijk, van archeologie naar katholiek 

reveil, een tendens die, als gezegd, door heel Europa zichtbaar werd in deze 

jaren.70 Toen de vernieuwing van het kerkgebouw als kunstwerk eenmaal 

door de clerus was geaccepteerd – in praktische, niet in stilistisch-



 

 

28

dogmatische zin – werd dit kunstwerk vervolgens ingezet voor het versterken 

van de kerk als instituut. Bethune nam ook afstand van Viollet-le-Duc, 

tenslotte een antiklerikaal, wat voor Cuypers weer reden was zich van 

Bethune te distantiëren. Vanaf 1873 domineerde Bethune als voorzitter het 

Belgische Gilde en Cuypers zag dit verder als een club waar men ‘met 

Bethune saus wordt overgoten’.71  

In Cuypers’ verhouding met het Utrechtse Bernulphusgilde gebeurde iets 

soortgelijks, zij het dat hij hier omzichtiger moest opereren om zijn 

marktaandeel in het zeer omvangrijke bisdom Utrecht niet in gevaar te 

brengen. Bij een van de eerste bijeenkomsten van het Bernulphusgilde trad 

hij op als spreker en verkondigde daar zijn ‘progressive eclecticism’. Dat was 

duidelijk niet de bedoeling. Cuypers werd gerespecteerd vanwege zijn 

verdienste voor de kerkelijke kunst – vandaar ook de invitatie – maar zijn 

standpunt werd vrijwel onmiddellijk weersproken door Tepe, die de 

Rijnlandse baksteengotiek als te volgen voorbeeld naar voren schoof. In de 

verslaglegging van de lezingen in Het Gildeboek, het tijdschrift van het 

Bernulphusgilde, werd de lezing van Cuypers slechts in één zin samengevat 

weergegeven, terwijl de beginselen uiteengezet door Tepe punt voor punt 

werden overgenomen.72 Daarmee was duidelijk hoe de kaarten lagen. 

 

Na zijn aanvankelijke enthousiasme voor de katholieke kunstbeweging in 

Nederland, gevoed door het groeiend succes van zijn bureau en de steeds 

positievere reacties onder de individuele kerkelijke opdrachtgevers, deed 

Cuypers vanaf het moment dat zijn positie geconsolideerd leek geen 

toenaderingspogingen meer tot de groeiende schare van katholieke 

kunstbroeders in Nederland.73 Daarmee kwam ook het verschil in ambitie 

tussen hem en Thijm naar boven – overigens zonder dat dit tot een 

verwijdering leidde. Terwijl Cuypers eind jaren vijftig nog vol vuur van het 

zendingswerk aan Thijm had voorgesteld een congres rond de katholieke 

kunst in Nederland te organiseren,74 zocht hij in de loop van de jaren zestig 

veeleer aansluiting bij zijn vakgenoten in den brede. Op de golf van zijn 

succes – de bouwopdrachten stroomden vanaf 1860 vaak met meerdere per 
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jaar binnen, met een hoogtepunt in 1866: een tocht van twee weken langs 

bouwpastoors in Groningen en Friesland leverde opdrachten op voor acht 

kerkontwerpen75 – stapte hij uit de beslotenheid van de eigen kring en zocht 

aansluiting bij het architectuurdebat. In kerkelijk opzicht was zijn doel 

bereikt en zijn ambitie reikte nu verder. Hij wilde zijn architectuuropvatting 

introduceren in de seculiere bouwkunst en ging op zoek naar een geschikte 

opdracht. Hij zocht echter niet het debat via tekst en discussie, maar hij 

wilde, zo blijkt, een exempel stellen, bouwen. Twee prijsvragen uitgeschreven 

in 1863 ter gelegenheid van het vijftig jarig jubileum van ‘Neerlands Herstel’, 

één voor een nieuw Rijksmuseum in Amsterdam en een voor een nationaal 

monument in Den Haag, boden daartoe de ideale gelegenheid. 
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Naar Amsterdam: pragmatische en mentale aspecten van een 

verhuizing 

 

De provincie, zo werd Cuypers langzaamaan duidelijk, was niet de plaats om 

zijn nieuwe ambities te realiseren. Het geïsoleerde Roermond bood niet de 

context van waaruit hij zich verder kon ontwikkelen en laten zien dat het 

gotisch rationalisme de potentie had van een universele nieuwe canon. Hij 

moest naar het westen, naar Amsterdam: ‘de grootste stad immers van ons 

land, waar mijn verbeelding natuurlijk naar uitging, om de ruimte, ’t 

intellectuele leven, het moderne verkeer, dat je toch nodig hebt als jong 

architect voor de groei van je werk, nietwaar.’76 Ook uit zijn brieven aan 

Thijm blijkt het groeiend verlangen deel te hebben aan discussies over zijn 

werk en de architectuur en de kunst in het algemeen.77 De confrontatie met 

het gedachtegoed van Viollet-le-Duc had daarbij een katalyserende werking. 

Victor de Stuers gaf dit trefzeker aan toen hij, vele jaren later, in een terugblik 

op Cuypers’ carrière, suggereerde dat Viollet-le-Duc hem ook persoonlijk zou 

hebben aangespoord te verhuizen, met de woorden: ‘la verve d’une grande 

ville est nécessaire à un artiste’.78  

Voor Viollet-le-Duc was de stad de broedplaats van de moderne samenleving, 

de plek waar de nieuwe architectonische cultuur werd gevormd en vanwaar 

deze werd uitgedragen. In het zevende Entretien schetst hij hoe de steden, 

door hun transformatie tot vrije gemeenten (de ‘communes affranchis’), aan 

het begin van de dertiende eeuw deze rol overnamen van de kloosters en het 

hof en zich ontwikkelden tot de cultuurcentra bij uitstek. Een levende 

architectonische cultuur van de eigen tijd zou daar dan ook haar wortels 

moeten vinden. De moderne metropool in opkomst bood wat dat betreft een 

goede voedingsbodem, al was Viollet-le-Duc tegelijk beducht voor een te 

sterke concentratie op één plek. Het centralisme onder de absolute vorsten 

had er in zijn ogen toe geleid dat in Frankrijk eigenlijk alleen Parijs was 

overgebleven als levensvatbaar cultuurcentrum, terwijl een van de sterke 

punten van de architectonische cultuur in de Middeleeuwen juist was dat 
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deze werd gevoed vanuit een groep regionale centra. Dit had bij gelijke 

beginselen een grote verscheidenheid aan uitingsvormen opgeleverd.79 Ook 

zag hij in dat de sociale structuur van de eigentijdse stad anders was. De 

sociale cohesie was zwak en van de – door hem veronderstelde – organische 

samenhang van de middeleeuwse gemeenschap was geen sprake meer. 

Redenerend vanuit de realiteit van de moderne stad, waarin het 

monumentale gebouw sterk aan betekenis had ingeboet, schetst Viollet-le-

Duc vervolgens nuchter de taak van de architect. In het zevende Entretien 

had hij al gesproken over het verloren gaan van de ‘mise en scène’ van het 

openbare gebouw. In het negende Entretien ging hij hier nader op in en 

stelde dat aangezien het monumentale gebouw in de moderne stad niet meer 

als vanzelfsprekend werd ingebed in het stedelijk weefsel: ‘il faut dessiner (...) 

pour produire un certain effet sur un lieu donnée et dans des conditions 

particulières’.80 Ontwerpen om een zeker effect te bereiken op een gegeven 

plek onder specifieke condities. Het beeld van de kathedraal, die als ultieme 

bouwopgave stadsbeeld en stedelijke ruimte domineert – als ideaal nog 

steeds aanwezig in het denken van de beweging – werd door Viollet-le-Duc 

vervangen door een nuchter besef van de mogelijkheden die er nog waren om 

als architect het gezicht van de steeds sneller groeiende, steeds sneller 

transformerende steden mede te bepalen.81 Het was inderdaad het werken 

aan de stad, het zoeken naar sprekende monumentale oplossingen bij een 

groeiende congestie en dat in een politiek klimaat waarbij veel werd 

overgelaten aan, en dus ook veel ruimte was voor eigen initiatief van 

opdrachtgever en architect, dat Cuypers in volle omvang de implicaties deed 

beseffen van Viollet-le-Ducs rationele architectuurtheorie en de 

mogelijkheden van zijn ontwerpmethodiek.  

Misschien beter nog dan Cuypers zelf begreep zijn tweede vrouw Antoinette 

(‘Nenny’) Alberdingk Thijm (1825–1898), de zuster van Joseph, de betekenis 

van de stad als cultuurcentrum voor de ontwikkeling van zijn werk en voor de 

bloei van zijn praktijk. Na een kort huwelijk had Cuypers in 1853 zijn eerste 

vrouw Rosalie van der Vin verloren en was hij achtergebleven met zijn 

eenjarig dochtertje Rosa.82 Bij de steeds regelmatiger bezoeken aan zijn 
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‘kunstbroeder’ in Amsterdam had hij Nenny leren kennen, een sterke, 

onafhankelijk opererende en goed onderlegde vrouw, die stappen deed als 

klassiek zangeres op de concertpodia in Nederland en zelfs daar buiten. Zij 

was bijna dertig en had serieus overwogen de maagdelijke staat te bewaren 

en in een klooster in te treden, maar koos toch voor Cuypers. Het werd, zoals 

blijkt uit hun correspondentie, een liefdevol en inspirerend huwelijk van 

gelijkwaardige, elkaar over en weer respecterende partners, waarbij Nenny 

niet alleen Cuypers’ steun werd in emotionele zin, maar ook zijn 

gesprekspartner en klankbord in intellectuele zin en in zakelijk opzicht. 

Nenny voerde al snel de zakelijke correspondentie en leidde bij Cuypers’ 

veelvuldige afwezigheid de kunstwerkplaatsen en het architectenbureau.83 

Opgegroeid in een cultureel en politiek actief Amsterdams koopmansgezin 

besefte Nenny dat zij haar ‘Pierre’ met hun huwelijk de toegang tot de sociaal-

culturele elite van de grote stad had vereenvoudigd. ‘Ton union avec ma 

famille pourra en quelque sorte te relever quant à l’état social’, schreef zij 

hem kort voor hun trouwdag. Zij vroeg hem dat te zien als haar bijdrage aan 

de ‘goede zaak’ en er ook gebruik van te maken.84 Hoewel zij haar verblijf in 

Roermond in de eerste jaren van hun huwelijk tot een soort religieuze retraite 

leek te willen verheffen, met vele novenen en soms dagelijkse bezoeken aan 

de Kapel in ’t Zand, vergat zij niet waar de carrièremogelijkheden voor haar 

man lagen. Toen Cuypers in 1861 in Amsterdam was om zijn werk aan de 

koning te laten zien, spoorde zij hem aan te bouwen aan een sociaal netwerk 

in de stad en zich in het culturele leven te storten. Hij moest zijn werk aan de 

bevriende criticus Vosmaer laten zien, bij Mgr. Borret gaan eten, die met zijn 

neogotische opdrachten aan Molkenboer en eigen ontwerpen voor de 

versiering van zijn kerken naam had gemaakt als ‘archeoloog’ en als zodanig 

door Thijm was gespaard in zijn kritieken,85 de schilder Bosboom gaan 

bezoeken, die Cuypers met zijn advies aan de opdracht voor de kerk in 

Alkmaar had geholpen en langs gaan bij de kunsthandel Vecchiotti Lipman, 

ongetwijfeld ook oude bekenden van de familie Thijm, waar hij eventueel zijn 

tekeningen zou kunnen exposeren. Behalve met potentiële opdrachtgevers en 

critici moest hij contacten leggen met kunstbroeders (‘brethern [sic] in art’), 
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maar ook de opera bezoeken en zich in het nachtelijk sociëteitsleven van de 

lokale kunstenaars begeven. ‘People must know you, as the king is 

disavowing you’, zo stelde zij kordaat.86 Cuypers communiceerde moeiteloos 

in het Frans en Duits, maar sprak geen Engels; Nenny hielp hem zich deze 

taal meer eigen te maken door hem in het Engels te schrijven – wellicht al 

met het oog op zijn reis naar Londen in 1862.  

Nauwelijks een jaar later viel het besluit naar het westen te verhuizen, al 

twijfelde Cuypers vervolgens nog twee jaar of hij zich in Den Haag zou 

vestigen of in Amsterdam.87 Het was duidelijk dat de meeste kerkelijke 

opdrachten te verwachten waren in de bisdommen Haarlem en Utrecht. In 

Limburg was relatief weinig behoefte aan nieuwe kerkgebouwen – anders 

dan in het Noorden hadden de katholieken hier na de Bataafse Republiek veel 

van de oude kerken teruggekregen – en hij had hier vooral werk aan de 

restauratie, vergroting en herinrichting van bestaande kerken. Ook in 

Brabant kwam de kerkelijke bouwhausse pas in de tweede helft van de jaren 

zeventig goed op gang.88 De mogelijkheden voor de verbreding van zijn 

praktijk waren in zijn directe omgeving, zo was hem gebleken, beperkt. Van 

openbare opdrachten viel in het zuiden niet veel te verwachten – zijn ontslag 

als stadsarchitect in 1854 was in dit verband veelzeggend. Tussen 1850 en 

1862 had hij een veerhuis (1852) en een school (1853–1859) gebouwd in 

Roermond,89 een kleine gemeenteschool annex raadhuis in de oude vesting 

Stevensweert (1857),90 een uitbreiding voor een Liefdesgesticht in Deurne 

(1857/58), mogelijk vier (veldwachters?)woningen te Odiliënberg (1856)91 en 

had hij een niet-uitgevoerde school ontworpen voor de veenkolonie Sevenum. 

Ook had hij, voor zover na te gaan, slechts één particuliere opdracht van 

enige betekenis uitgevoerd in de tien jaar dat hij actief was: een villa voor de 

nazaten van een rijk geworden ‘citoyen’ te Posterholt (1856) en was hij bezig 

aan een tweede: de verbouw van het in verval geraakte ‘Huijs Bergh’ te 

Odiliënberg tot landhuis voor een van Limburgs adellijke families.92 

Daarnaast had hij in Roermond enkele stadswoonhuizen gebouwd (1852–

1859) en op eigen initiatief achter in de tuin van zijn werkplaats een rij 

huurwoningen neergezet met een winkel, goeddeels bedoeld voor de 
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werknemers van het atelier.93 Genoeg om zijn rationele beginselen ook in de 

seculiere bouwkunst te beproeven en te tonen, maar geen opgaven om zijn 

grotere ambities in uit te leven. 

Vanaf 1860 ging hij, zo blijkt uit de correspondentie met Thijm, dan ook 

gericht op zoek naar een grote openbare opdracht in een stedelijke context, 

bij voorkeur in het westen van het land. Hij overwoog mee te doen aan een 

van de jaarlijkse prijsvragen uitgeschreven door de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst, ditmaal voor een universiteitsgebouw, al besefte 

hij dat het effect hiervan niet erg groot zou zijn. ‘Zal ik hier mijn tijd en ogen 

wel aan verknoeien’, vroeg hij zich hardop af tegenover Thijm. Hij had veel 

last van zijn ogen in deze jaren. Wellicht vond hij dergelijke studieprijsvragen 

inmiddels ook beneden zijn stand.94 Hij zag meer mogelijkheden in een 

prijsvraag voor een geheel uit baksteen op te trekken oude mannen- en 

vrouwenhuis in de Plantage te Amsterdam, uitgeschreven door de fundatie 

Van Brienen, met een premie van 1800 gulden.95 Thijm viel hem hierin bij: 

‘Aan de prijsvraag der Maatschappij deed ik in uw plaats niet mee. Uw partij 

zou uw rechter wezen.’ Maar in het oudemannenhuis zag hij wel wat. De 

fundatie had een flink legaat geoormerkt voor dit doel, uitvoering leek dus 

vrij zeker; en deze was van katholieke huize, wat een opening leek te bieden 

voor Cuypers’ architectuuropvatting, maar hij deed, voor zover na te gaan, 

ook aan deze prijsvraag niet mee.96  

 

De twijfel van Cuypers of hij zich in Den Haag of in Amsterdam zou vestigen 

was niet zonder reden. Als zetel van het hof en de regering bood Den Haag, 

zeker na 1848, met een groeiend potentieel aan overheidsopdrachten en zich 

steeds sneller uitbreidende villawijken een interessante markt voor een 

architect die zich wilde profileren in de publieke architectuur. In Amsterdam 

was de bouwactiviteit rond 1860 minimaal en van openbare opdrachten was 

vrijwel geen sprake.97 Dat Cuypers toch voor Amsterdam koos kan, naast het 

‘culturele klimaat’ en de emotionele band met de stad via zijn schoonfamilie, 

ook een gevolg zijn geweest van een aanvaring met koning Willem III. In 1861 

was Cuypers op audiëntie gegaan in het paleis op de Dam om het ontwerp 
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voor de restauratie van het grafmonument van Nassau in de Grote Kerk te 

Breda te laten zien, dat hij samen met beeldhouwer L. Royer had gemaakt. 

Toen hij aan de koning werd voorgesteld als ‘architect’ was deze tot zijn 

verbijstering meteen heftig tegen hem uitgevaren: ‘Wie heeft jou het recht 

gegeven je architekt te noemen. Je bent geen architekt. Gij zijt niet te Delft 

geweest. Waar is je Diploma?’, had de koning in een van zijn fameuze 

driftbuien geroepen. ‘Om u alle nonsens en domme woorden te herhalen 

welke Z.M. gedebiteerd heeft zoude al te lang duren, (...) er kwam geen einde 

aan zijn drift’, zo schreef hij Nenny in een verslag van zijn bezoek: ‘Men 

veronderstelt dat antipapisme er wel de reden van kan zijn of dat men (wìe 

weet niemand) mij bij Z.M. als een ultra of zo wat heeft afgeschilderd.’ In een 

poging de zaak wat te sussen, droeg een kamerheer later als verklaring de 

brouille aan tussen Royer en de kort tevoren overleden hofschilder 

Pieneman, op wie Willem III zeer gesteld was. Via Cuypers zou hij Royer 

hebben willen treffen.98 Met deze houding van de koning leken zijn kansen 

klein op opdrachten uit hofkringen en als gevolg ook van de regering en de 

lokale elite van politici, ambtenaren en ambassadeurs en was Den Haag niet 

de plek om zich te vestigen. Het werd dus Amsterdam. 

 
 

1 Vgl. M. Besset, ‘Viollet-le-Duc. Seine Stellung zur Geschichte’, in: L. Grote 
(red.), Historismus und bildende Kunst, München 1965, p. 43-58: ‘die 
Historie stellt er (...) ganz in den Dienst dieses Willens, in die Zeit zu wirken. 
In seinem Werk lässt sich zwar so etwas wie der Rohbau einer Philosophie 
der Geschichte erkennen: aber dieses Schema hat für ihn keinen anderen 
Zweck, als einer ihrem Wesen nach normativen Haltung den Rückhalt der 
Geschichte als jener Autorität zu sichern, die für Seine Zeit bindend war.’  
2 E.-L. Viollet-le-Duc fils, ‘École des Beaux-Arts. Cours d’histoire de l’art et 
d’esthetique’, Gazette des Architectes et du Bâtiment 1863, p. 304. Zie ook 
het nawoord bij de zevende les, Gazette, 1864, p. 56. De zoon van Viollet-le-
Duc, redacteur van dit blad, publiceerde in de jaargangen 1863 en 1864 ook 
samenvattingen van de zeven lessen. Voor alle duidelijkheid: deze waren niet 
identiek aan de Entretiens. 
3 Cuypers aan Viollet-le-Duc, 24 juni 1863.  
4 Het verschijnen van de eerste aflevering werd aangekondigd in de Revue 
générale de l’architecture et des travaux publics 1859, p. 96, wat 
waarschijnlijk de aanleiding was voor Cuypers om zich te abonneren. 
Middleton, ‘Viollet-le-Duc’s Academic Ventures’, p. 247 (noot 19) geeft de 
volgende verschijningsdata van de Entretiens: I 1857-58; II tot IV 1858; V 
z.j.; VI 1859; VII en VIII z.j.; IX en X 1863; XI en XII 1866-1868; XIII en XIV 
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1868; XV en XVI 1868-1870; XVII 1871; XVIII-XX 1871/72. 
5 Zie M. Hearn, The Architectural Theory of Viollet-le-Duc. Readings and 
Commentary, Cambridge, Mass. 1990, waarin zijn architectuurtheorie 
thematisch bijeen is gebracht uit zijn verspreide geschriften en – in een 
samengevatte vorm – in zekere zin voor het eerst als een samenhangend 
geheel wordt gepresenteerd.  
6 Samengevat naar Hearn, Architectural Theory of Viollet-le-Duc, p. 82. 
7 Viollet-le-Duc, Entretiens, I, p. 148. De onderstrepingen in Cuypers’ 
exemplaar stammen voor een deel uit 1913, toen hij voor A et A de lezing 
‘Over een beroemd bouwmeester der XIXe eeuw’ voorbereidde. Zie 
Architectura 1913, p. 85-89 en 94-98. 
8 ‘Les conservateurs des principes éternels du beau feraient enfermer 
volontiers comme un fou dangereux celui qui prétendait qu’il existe des 
principes indépendants de la forme’, zo schreef Viollet-le-Duc. Entretiens, VI, 
p. 174.  
9 Entretiens, VI, p. 190. 
10 Entretiens, VI, p. 183. Vgl. de Dictionnaire, VIII, lemma ‘style’ p. 474: ‘Il y a 
le style; il y a les styles’. De eerste ‘domine toute conception’ (‘style absolu’); 
de tweede konden variëren naar gelang de bestemming van het gebouw 
(‘style relatif’). Stijl definieert hij hier als ‘la manifestation d’un idéal établi 
sur un principe’.  
11 Entretiens, VI, p. 182. 
12 Entretiens, VI, p. 175. Vgl. Entretiens, I, p. 25-26, waarin Viollet-le-Duc al 
een scheiding maakt tussen kunst en wetenschap en de ‘imagination’ 
gestuurd door de rede naar boven haalt. 
13 Entretiens, VI, p. 207. 
14 Viollet-le-Duc verwierp het standpunt van Leonce Raynaud ‘le style c’est 
l’époque d’abord, l’homme ensuite’: ‘cette definition me parait prendre ce 
qu’on est convenu d’appeler les styles pour le style (…) Le style et le cachet 
archéologique sont deux choses distinctes.’ Wel zegt hij er bij: ‘L’espèce 
humain est si souvent gâtée par une fausse éducation, par des infirmités 
morales et physiques, qu’il n’est pas commun de trouver un de ses membres 
possédant le style.’ Entretiens, VI, p. 180. 
15 Entretiens, VI, p. 192-193. 
16 Vier jaar later, in het negende en tiende Entretien, kwam hij hier 
gedetailleerd op terug en legde uit hoe ongelijksoortige architectonische 
vormen tot een harmonische compositie gemaakt konden worden 
gebruikmakend van de triangulatuur en hoe deze vervolgens perspectivisich 
kon worden gecorrigeerd om voor het oog van de beschouwer steeds in 
harmonie te blijven. 
17 Entretiens, VI, p. 191-193. 
18 Entretiens, VI, p. 191. 
19 G.E. Street, met wie Cuypers in 1862 bevriend raakte, had het in dit 
verband wel over de ‘conceptual flash’, waarin de architect de oplossing van 
de opgave als in een flits voor zich ziet.  
20 Entretiens, VI, p. 207. Vgl. M. Bressani, ‘Notes on Viollet-le-Duc’s 
Philosophy of History. Dialectics and Technology’, JSAH 1989, p. 327-350. 
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Bressani typeert de geschiedsfilosofie van Viollet-le-Duc onder andere als ‘an 
ideology of freedom’. 
21 Entretiens, VI, p. 210 e.v.; 240 e.v.; p. 246-248. 
22 Het vrijwel ontbreken van monumentale raadhuizen uit de Middeleeuwen 
verklaarde hij door er op te wijzen dat de kathedralen juist monument waren 
van de onafhankelijkheid van hof en klooster en ook als ‘édifice municipal’ 
fungeerden. Dictionnaire VI, p. 95. Een van de weinige overgeleverde 
voorbeelden, het raadhuis te St. Antonin – naar later bleek van origine het 
stadswoonhuis van een rijke familie – werd in de periode 1842-1845 door 
hem met de nodige ‘fantasie créative’ gerestaureerd. Zie B. Foucart (red.), 
Viollet-le-Duc, Parijs 1980, p. 98-101.  
23 Cuypers aan Nenny, Roermond, 13 december 1858.  
24 Entretiens, VI, p. 186. Vgl. Hearn, Architectural Theory of Viollet-le-Duc, p. 
219. 
25 Contrasts, tweede editie, 1841, plaat 1. 
26 A. Didron, ‘L’iconographie de l’opéra’, Annales Archéologiques 1864, p. 111-
138. Didron stelde: ‘L’Opéra est le temple de l’art comme la cathédrale est le 
temple de la religion. A l’église l’homme adore le Créateur; a l’Opéra, ou il 
crée a son tour, il s’adore pour ainsi dire lui-même’ (p. 111). M. l’abbé Sagette, 
‘A propos d’une iconographie de l’opéra’, Annales Archéologiques 1865, p. 
173-189, reageerde verbijsterd op deze ketterij: de opera was toch slechts een 
‘passe-temps assez léger’?  
27 Over de relatie Cuypers-Weale: Van Biervliet, James Weale, passim; over 
de reis idem, p. 53 en 111. Reisgenoten waren verder schilder Jules Helbig en 
advocaat en historicus Camille de Borman. Biervliet vermeldt dat ook Thijm 
en Reichensperger deel uitmaakten van dit reisgezelschap. Dit blijkt echter 
niet uit de correspondentie van Cuypers.  
28 ‘Ecclesiological Society’ (Verslag van de Twenty-third Anniversary Meeting, 
1 juli 1862), Ecclesiologist 1862, p. 217-238. Verder geciteerd als: ‘Verslag 23e 
Anniversary Meeting’. Zie ook Cuypers aan Nenny, Londen, 4 juli 1862. 
29 Cuypers aan Nenny, Londen, 4 juli 1862: ‘vanavond gaan Weale en ik bij 
Street, een der beste architecten van Europa, dineren’. 
30 Verslag 23e Anniversary Meeting, p. 230. 
31 Cuypers aan Nenny, Londen, 28 juni 1862. 
32 Muthesius, High Victorian Movement, p. 114-151, vooral 114-118 en 139-
141. Zie ook C.M. Smart, Muscular Churches. Ecclesiastical Architecture of 
the High Victorian Period, Londen 1989. 
33 ‘Twenty-third Annual Report of the Committee of the Ecclesiological 
Society’, in: Verslag 23e Anniversary Meeting, p. 221-227. 
34 Verslag 23e Anniversary Meeting, p. 228-234. 
35 Muthesius, High Victorian Movement, p. 147-149. 
36 Cuypers aan Nenny, Londen, 8 juli 1862. 
37 Verslag 23e Anniversary Meeting, p. 234-238. 
38 G.E. Street, ‘On the future of art in England. A paper read at the 
Anniversary Meeting of the Ecclesiological Society, June 1, 1858’, The 
Ecclesiologist 1858, p. 232-240. In dit paper stelt hij dat de terugkeer van 
kleur en een hernieuwde aandacht voor ornament niet genoeg waren om de 
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monumentale kunsten te doen herleven: architecten moesten de 
prerafaëlieten steunen in hun strijd voor een nieuwe monumentale kunst en 
leren van hun beginselen. In 1862 was de houding t.a.v. de prerafaëlieten al 
weer terughoudender: Beresford-Hope zag ‘the religious art of the age’ juist 
gerepresenteerd in een boekilluminatie die het midden hield tussen ‘undue 
modernism and sentimentalism on one side, and on the other archaeological 
or prae-Raffaelite stiffness.’ Verslag 23e Anniversary Meeting, p. 233. 
39 G.G. Scott, Remarks on Secular and Domestic Architecture, Present and 
Future, Londen 1857, p. VIII. Geciteerd naar D. Cole, The Work of Sir Gilbert 
Scott, Londen, 1980, p. 69. In 1858 volgde een tweede uitgave. 
40 Hierover: I. Toplis, The Foreign Office. An Architectural History, Londen 
1987. De affaire werd ook in Nederland op de voet gevolgd en Thijm schreef 
er onder pseudoniem een hekeldicht op: M’kies van Carabas, ‘Kleene proeve 
van ketel en kattemuziek, uitgevoerd onder het Italjaansch Balkon voor den 
voortreflijken kunstkenner, Lord PALMERSTON’, Dietsche Warande 1860, p. 
206-210. (‘“Wech wech, poesie wech, wech wech, poesie wech!”/ vloekt 
Palmerston, “leg, Gothic, leg!”/ En Scott, en Clutton, Beresfort Hope/ ze 
rollen over hoop.’) 
41 Over De Borman zie Van Biervliet, James Weale, p. 40, 47. 
42 Cuypers aan Nenny, Londen, 28 juni 1862 (reisschema) en 8 juli 1862 
(opmerking over Lincoln). 
43 Zie bijvoorbeeld J.L. Pearson, Quar Wood, Glaucestershire (1857), 
afgebeeld in: Eastlake, Gothic Revival, t.o.p. 304. De pastorie in Ouderkerk 
werd twee maanden na zijn terugkeer uit Engeland aanbesteed. 
44 Vgl. Looijenga, Utrechtse School, p. 269. 
45 Bij de reis van Keulen naar Antwerpen was het ‘of onze lieve heer ons 600 
in getal door de lucht liet zweven geen stations geen steden. Half negen weg 
half drie onder Antwerpens toren.’ Cuypers aan Nenny, Antwerpen, 18 
augustus 1861. 
46 Brouwers hield een ook in de pers luid bejubeld pleidooi over het ideaal in 
de kunst. Zie: E. Dumoulin, Compte Rendu des Travaux du Congrès 
Artistique d’Anvers, Antwerpen (etc.) 1862. Met dank aan Toos Streng, die 
mij wees op dit verslag. ‘Die gotische Richtung überwog’, schreef 
Reichensperger, vicevoorzitter van de sectie kunst en filosofie, in zijn 
dagboek: citaat bij Pastor, August Reichensperger I, p. 543. 
47 Cuypers aan Nenny, Keulen, 16 augustus 1861; Antwerpen, 18 augustus 
1861; Antwerpen, 20 augustus 1861. 
48 Aanleiding was een onduidelijke kwestie met Baudri. Cuypers aan Thijm, 
(dag onleesbaar) september 1858. 
49 Cuypers aan Nenny, 16 augustus 1861. 
50 Zie J. Vrancken, ‘Pastoor J.W. Brouwers’,Jaarboekje voor de Nederlandse 
Katholieken 1899, p. 137-173, p. 144. Brouwers probeerde via Thijm druk uit 
te oefenen op Cuypers om mee te gaan. De bijdrage van Brouwers aan het 
congres verscheen in 1864 als brochure onder de titel Wetenschap en 
schilderkunst. 
51 H. Otte, Grundzüge der kirchlichen Kunst-Archäologie des deutschen 
Mittalters. Ein Auszug aus dem grösseren Werke des Verfassers, Leipzig 
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1855. Gerecenseerd door Thijm: ‘[bevat] een keur van zeer nuttige 
kerkplannen (...) Deze “Diener der Evangelischen kirche” (...) beweert dat 
men moet terugkeren tot “den keuschen Formen des dreizehnten 
Jahrhunderts” en dan verder moet gaan.’ ‘Bibliografie’, Dietsche Warande 
1856, p. 88-89. Stempels van ‘HBS Minderbroeders, Heerlen’ en ‘Pascal 
Schmeits Pastoor Venray’ in het exemplaar in de collectie van de auteur 
typeren het intensieve gebruik van dit werk in het onderwijs en de praktijk.  
52 G. Jakob, Kunst im Dienste der Kirche. 
53 Cuypers aan Thijm, (dag onleesbaar) september 1858. 
54 Rond 1859 leende hij de eerste jaargangen van de Bouwkundigen Bijdragen 
van Thijm en deze trachtte in 1860 op een veiling in Amsterdam jaargang 1-
10 voor hem te bemachtigen. Thijm aan Cuypers, Maria Onbevlekt 
Ontvangen, 1860; idem 31 december 1860; idem 11 januari 1861.  
55 Thijm aan Cuypers 6 februari 1860 en 23 februari 1864  
56 J.A.A.Th. [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Het kunstmuzeüm te Amsterdam’, 
Dietsche Warande 1866, p. 70-90 (in juni 1864, in het heetst van het debat, 
als brochure verschenen) en [J.A. Alberdingk Thijm] ‘Het nationaal 
monument voor 1813’, Dietsche Warande 1866, p. 143-161. Dit laatste artikel 
bevat de reactie van Cuypers op het rapport van de jury van het monument 
1813, al in oktober 1864 gepubliceerd in het Algemeen Handelsblad: P.J.H. 
Cuypers, ‘Brief aan de redactie van het Algemeen Handelsblad, Roermond, 18 
oktober 1864’ (p. 143-147) en de reactie van Thijm op het oordeel van de jury: 
‘Het Haagsche monument en de Haagsche triomfkreet’, p. 149-161, gedateerd 
november 1864. 
57 Het blad bleef onregelmatig verschijnen: jaargang V 1860, VI 1864, VII 
1866, VIII 1869, IX 1871, X 1874. In 1876 begon Thijm Nieuwe Reeks met als 
ondertitel ‘Nederlandsch Tijdschrift voor Esthetische beschaving’, waarvan 
tot 1886 vijf jaargangen verschenen. 
58 ‘Mengelingen. “Levensvatbaarheid der gotiek”’, Dietsche Warande 1869, p. 
495-497. 
59 Zie de correspondentie Broere aan Thijm, archief Alberdingk Thijm, KDC 
Nijmegen. 
60 Broere aan Thijm 24 mei 1846, archief Alberdingk Thijm, KDC Nijmegen, 
217, 2346. Broere reageert hier op Thijms De klok van Delft. Een romantisch 
verhaal met name de ‘Voorreden’. Hierin schreef Thijm o.a.: ‘eerlang zal de 
verhitte Christelijke Maatschappij (...) in elke manifestatie der ziel, op het 
gebied van Wetenschap en Kunst een zinnebeeld eischen van haren God, den 
eeuwigen typus der Waarheid en Schoonheid’. 
61 C.C. Broere, ‘Bespiegeling, gezag en ervaring. Eene wijsgeerige, 
geschiedkundige proeve door Dr. A. Pierson’, De Katholiek, 28 (1855) p. 65-
127, 29 (1856) p. 40-119, 30 (1856) p. 129-157; p. 142-143. Eerder geciteerd in 
Brom, Herleving, p. 121.  
62 Didron ervoer hetzelfde in Frankrijk en klaagt herhaaldelijk bij Thijm over 
het gebrek aan esthetische moraal bij de Franse clerus in vergelijking met de 
leken en verwees daarbij ook naar de bitterheid van Montalembert, voorman 
van de ‘esthétique neo-catholique’ in Frankrijk tegenover de clerus. Zie 
Didron aan Thijm, 29 mei 1875, archief Alberdingk Thijm, KDC Nijmegen.  
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63 J. Zwijsen, ‘Vastenmandement 1858’, Bisschoppelijke Brieven I (1853–
1877), p. 144-154, p. 151. Thijm hierover in: ‘De Warandemeester bij 
gelegenheid der vierde “Openinghe’’’, p. 10.  
64 Brief van J. Smits aan Thijm, geciteerd naar: Witlox, ‘Zwijsen en de Heilige 
Linie!’. 
65 Acta et Decreta, p. 213. 
66 Ibibem.  
67 Looijenga, Utrechtse School, p. 342-345. Voor de statuten van het Gilde 
idem, p. 390. 
68 Th. Borret, ‘De kunst in den dienst der kerk: het Gildeboek, tijdschrift voor 
kerkelijke kunst en oudheidkunde uitgegeven door het St. Bernulfusgilde te 
Utrecht’, De Katholiek 1872, p. 346-377. Geciteerd naar Looijenga, Utrechtse 
School, p. 353-354.  
69 Bouvy, ‘Enige bewijzen’, p. 222-223; Looijenga, Utrechtse School, p. 354-
357. 
70 De Maeyer (red.), Sint-Lucasscholen, p. 83-88. 
71 Cuypers aan Thijm, 9 september 1878. 
72 ‘Verslag over het ontstaan en de werkzaamheden van het St. 
Bernulfusgilde’, Het Gildeboek jrg. 1, 1873, p. 42-43. Over de tegenstelling 
Cuypers-Van Heukelum/Tepe en de waardering die er – in retrospectief – 
over en weer was zie: Dr Cuypersnummer, Het Gildeboek 1921, p. 49. 
73 Voor de ontwikkeling van de kerkelijke neogotiek in Nederland in deze 
jaren: Looijenga, Utrechtse School, hoofdstuk 5. 
74 Cuypers aan Thijm, 18 december 1857. 
75 In de correspondentie van Cuypers aan Nenny zijn de bezoeken aan de 
pastoors en de daaruit volgende opdrachten vrijwel volledig te volgen: 
Groningen 17 november 1866 (‘de overtocht over de Zuiderzee was onstuimig 
maar het is goed afgelopen’); Leeuwarden 21 november 1866 (‘de reis is nogal 
vruchtbaar wat het werk betreft’); Blauwhuis 24 november 1866 (‘vandaag 
hebben wij beslist waar de kerk zal gebouwd worden. Er waren 3 terreinen 
disponibel – aan mij werd de keuze overgelaten’). Het gaat uiteindelijk om 
kerken in Blauwhuis, Kleine Meer, Heegh, Sneek, Wijtgaard (?), Dokkum, 
Groningen, Kloosterburen en Appingedam. Zeven ontwerpen werden ook 
uitgevoerd. 
76 [M.J. Brusse], ‘Dr. P.J.H. Cuypers geïnterviewd’, Bouwkundig Weekblad 
1912, p. 348-350, 361-362, p. 348. Overgenomen uit de rubriek ‘Onder de 
Menschen’ van W. Brusse in de NRC. 
77 Zie bijvoorbeeld Cuypers aan Alberdingk Thijm, 9 september 1858. 
78 De Stuers, ‘Dr. P.J.H.Cuypers’, p. 17.  
79 Viollet-le-Duc, Entretiens, VII, p. 254-257 en 264-265 en IX, p. 386. 
80 Entretiens, IX, p. 392-393. 
81 Entretiens, VII, p. 254-256. 
82 Over het eerste huwelijk van Cuypers: Linssen, ‘Jonge jaren’ en Schiphorst, 
‘Een toevloed van werk’. Over Rosa en haar tumultueuze huwelijk met de 
Chinese koopman Taen Err Toung zie ook de roman van Lodewijk van 
Deyssel, Blank en geel, Amsterdam 1894 en het nawoord van Harry Prick in 
de heruitgave, Amsterdam 1979). Hierover ook de correspondentie Cuypers-
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De Stuers. 
83 Zie Cuypers aan Nenny en Nenny aan Cuypers, passim: de brieven gaan 
steeds meer over zakelijke aangelegenheden; vgl. Cuypers, In Memoriam 
Antoinette, p. 5-8 (biografische schets van Nenny door Cuypers); p. 19-20 
(dagboekfragmenten van Nenny in het Italiaans, waaruit haar verlangen 
blijkt maagd te blijven en wellicht in te treden in een klooster). Zie ook P. 
Geurts, ‘De Roermondenaar Pierre Cuypers’. 
84 Nenny aan Cuypers, Roermond 3 december 1858. 
85 Molkenboers kerk in Vogelenzang (‘Fogelsang’) werd nog in een adem 
genoemd in de Ecclesiologist 1859, p. 326, met Cuypers’ Laurentius in 
Alkmaar. Zie Thijm ‘Nieuwe Bouwwerken etc’ in Dietsche Warande 1858, p. 
483-491, over idem. Borret had een goed oog voor de positie van Cuypers in 
het neogotische spectrum: zie Looijenga, Utrechtse School, p. 354-355. Vgl. 
Brom, Cornelis Broere, p. 99. 
86 Nenny aan Cuypers, Roermond, 16 april 1861.  
87 Nenny aan Cuypers, Roermond, 14 mei 1862. 
88 Globale aantallen geconsacreerde kerken per bisdom:  
1853–1865: Utrecht 3; Haarlem 38; ’s Bosch 18; Breda 7; Roermond 19. 
1866–1875:  15  21  14 5 9.  
1876–1885:  30  33  54 7 21.  
1886–1895:  39  36  36 13 7  
1896–1903:  18  23   22 7 9  
totaal:   105  151  144 39 65  
Naar: J.C. Alberdingk Thijm, ‘Kerken en kapellen’. Cuypers bouwde in deze 
periode een kleine 70 kerken waarvan 6 buiten Nederland. Tussen 1853 en 
1865 had hij bijna een kwart van de markt in handen; over de gehele periode 
nam hij ongeveer 10 procent van de totale productie voor zijn rekening. 
89 Voor een gedetailleerd overzicht van zijn werken als stadsarchitect: 
Schiphorst, ‘De leiding der stadswerken’.  
90 Bestek en voorwaarden waarnaar zal worden aanbesteed het afbreken der 
oude en het opbouwen eener nieuwe Gemeenteschool met 
Schoolmeesterswoning, Raadkamer en Secretariaat, met bijlevering der 
benoodigde materialen, arbeidsloonen enz. te Stevensweert, Hertogdom 
Limburg, volgens het hierbij gevoegd ontwerp en voorwaardern, opgemaakt 
door den architect P.J.H. Cuypers, te Roermond, 20 april 1857 (met 
begroting), Gemeentearchief Stevensweert, nr. 1647. Zie ook gegevens over 
de bouw in Register der deliberatiën genomen door den Gemeenteraad, met 
name d.d. 1 april 1854; 23 juni 1856; 31 juli 1857; 28 augustus 1857; 30 maart 
1858 en 13 april 1858. Gemeentearchief Stevensweert, nr. 188. Met dank aan 
de heer H. Rutten. 
91 Cuypers’ auteurschap kon niet door bronnen worden bevestigd; datering 
aan de hand van de gevelsteen. Met dank aan T. Wolswijk, 
Monumentencommissie Odiliënberg/Posterholt. 
92 Zie Cuypers aan Nenny, 18 december 1862: ‘Ben bij mevrouw de Zantis 
geweest [wil] een heel nieuw huis bouwen op de plaats waar zij thans woont’. 
Zie ook M. Willemsen, Notice Historique sur le château de Vrymersum à St. 
Odiliënberg, Roermond 1888 en P. Geuskens, ‘Het “Huijs Bergh” op een 
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keerpunt. Een supplement bij een honderjarige genealogie’, Roerstreek 1987, 
p. 26-37.  
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Hoofdstuk VII. Het Nederlandse architectuurdebat en de 
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Architectuur in competitie 

 

Het besluit van Cuypers om deel te nemen aan de prijsvraag voor een 

‘Muzeüm Koning Willem I’ bleek een schot in de roos. De prijsvraag werd de 

publieke testcase voor een al enige tijd smeulende discussie over hoe het 

verder moest met de nationale bouwkunst. Wat tot dan een vrij kalme 

discussie was tussen architecten, geconcentreerd binnen de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst en zich met lange tussenpozen voortslepend van 

jaarvergadering naar jaarvergadering, werd nu een openbaar debat, waarin 

naast de architecten vooral ook een reeks literatoren aan het woord kwam. Zo 

plaatste hij zich met zijn eerste poging het gotisch rationalisme te 

introduceren in de monumentale openbare bouwkunst in het brandpunt van 
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het Nederlandse architectuurdebat.  

Cuypers maakte het zich niet gemakkelijk. In plaats van één ontwerp diende 

hij twee verschillende oplossingen in voor de opgave, die ieder in twee stijlen 

werden uitgewerkt: in gotische stijl en met ornament ontleend aan de vroege 

Hollandse renaissance; totaal zond hij dus vier plannen in. Daarmee ging hij 

een discussie aan met de jury over de juiste oplossing van de opgave. Tegelijk 

legde hij, met zijn stijlvarianten, de vinger op een gevoelige plek in het 

nationale architectuurdebat en lokte een discussie hierover uit binnen de 

jury. Met de varianten wilde hij laten zien dat zijn rationele beginselen in 

theorie losstonden van een specifieke historische stijl – al zal duidelijk waar 

zijn voorkeur lag. Ze reflecteren daarmee de ontdekking die hij zelf recent 

had gedaan. 

De jury vond geen plan voor uitvoering geschikt. Niemand voldeed volledig 

aan de eisen van programma en budget. Maar ze bekroonde wel twee 

plannen. Een classicistisch ontwerp van Ludwig Lange uit München kreeg de 

eerste prijs. Cuypers kreeg een tweede prijs voor de renaissancevariant van 

een van zijn ontwerpen. Hoewel hij diep was teleurgesteld, mag dat als een 

belangrijke overwinning worden beschouwd. Het was een teken dat zijn 

architectuuropvatting serieus werd genomen en toepasbaar werd geacht voor 

belangrijke openbare opdrachten. Daarmee zette hij een belangrijke stap om 

zich los te maken van het stigma van kerkenbouwer, dat de verbreding van 

zijn praktijk in de weg stond.  

Een totale verrassing was deze bekroning niet, zoals in dit hoofdstuk zal 

blijken. Het prijsvraagprogramma anticipeerde in zekere zin op een ontwerp 

naar het genre van Cuypers en de juryleden, ook de architecten onder hen, 

waren niet ongevoelig voor de manier waarop hij de gestelde opgave had 

aangepakt en opgelost. Maar de stijlvarianten leidden, zoals te voorzien, tot 

de nodige discussie. 

 

Prijsvragen en meervoudige opdrachten werden in de loop van de 

negentiende eeuw veelgebruikte middelen in het verkeer tussen architect en 

opdrachtgever. Zeker na het midden van de eeuw, toen de keuze voor een 
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bepaalde stijl steeds meer een ideologisch en maatschappelijk bepaald 

dilemma werd, gebruikten publieke opdrachtgevers deze steeds vaker om een 

keuze te kunnen maken uit de vele, voor hen vaak vreemde 

architectuuropvattingen die zich aandienden. Met een open inschrijving en 

een onafhankelijke jury kreeg de procedure een schijn van onpartijdigheid en 

werd voorkomen dat een eventuele stijldiscussie onmiddellijk zou politiseren 

– iets waar bestuurders huiverig voor waren. Typerend is in dit verband de 

opvatting van Thorbecke die zich, gevraagd naar een reactie op de artistieke 

bijdrage van Nederland aan de Wereldtentoonstelling van 1862 te Londen 

(dus ook op de inzending van Cuypers!) bewust onthield van een esthetisch 

oordeel en zich op het standpunt stelde: ‘de Regering is geen oordeelaar van 

(...) kunst’.1 De rel in het Engelse parlement rond de bouwstijl van het nieuwe 

Foreign Office, die ook tot Nederland was doorgedrongen, kan hem als 

afschrikwekkend voorbeeld voor ogen hebben gestaan.2  

Een prijsvraag was ook een methode om de concurrentie onder architecten 

enigszins te reguleren en tegelijk jonge of nog onbekende vakgenoten een 

kans te geven zich te profileren. Met de opheffing van de gilden was de markt 

opengebroken en waren architecten vrije ondernemers geworden die in 

directe concurrentie met elkaar opdrachten moesten zien te verwerven.3 

Vaste verbanden met opdrachtgevers waren er niet of nauwelijks. Een korps 

van architecten in overheidsdienst – als in Duitsland en Frankrijk – kende 

Nederland niet. Zelfs de rijksbouwmeesters werden op contractbasis 

aangesteld om – in lijn met de opvatting van Thorbecke – te voorkomen dat 

men zou denken dat de overheid met een vaste benoeming voor een bepaalde 

stijl had gekozen.4 Ook institutionele opdrachtgevers als bijvoorbeeld 

Waterstaat, de kerken of de spoorwegen – sinds de spoorwegwet van 1860 

een snel groeiende markt – hadden geen vaste verbintenissen met 

architecten. Het ambt van stadsarchitect kwam voor, maar had buiten de 

grote steden meestal weinig om het lijf, zoals Cuypers had ervaren in 

Roermond.  

Om een voet tussen de deur te krijgen, drongen de architecten dan ook vaak 

zelf aan op een open, competitieve vorm van opdrachtverlening, zeker bij 
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monumentale openbare gebouwen. Tot ver in de negentiende eeuw 

ondervonden zij daarbij de last van een gebrekkige onderlinge organisatie en 

het ontbreken van officiële erkenning van de beroepsgroep. Opdrachtgevers 

zagen prijsvragen en meervoudige opdrachten veelal als een vrijblijvend 

middel om de markt te verkennen en hun keuzemogelijkheden te vergroten. 

Een prijsvraagreglement of gedragscode bestond niet en de ingediende 

ontwerpen waren auteursrechtelijk niet beschermd.5 De initiatiefnemer kon 

de uitslag dan ook manipuleren of deze negeren en met de ingezonden 

ontwerpen kon hij min of meer doen wat hem uitkwam. En dat gebeurde ook. 

Toegezegde prijzen werden vaak niet uitgereikt, winnende projecten 

beschouwd als een gratis consult, dat men door een ander, bijvoorbeeld een 

lokale aannemer kon laten uitwerken en uitvoeren en opdrachtgevers zagen 

er ook geen been in de prijsvraag ter zijde te schuiven en alsnog met een 

architect naar eigen keuze in zee te gaan.6 Zo ging bijvoorbeeld de opdracht 

voor het gesticht St. Jacob te Amsterdam, nadat men geen van de inzenders 

een eerste prijs waardig had geacht, naar een van de leden van de jury.  

De veranderende positie van de architect in het bouwproces maakte een en 

ander er niet beter op. Door toenemende specialisatie in de bouw, gevolg van 

de schaalvergroting en de snelle vermeerdering van kennis, werd de rol van 

de architect steeds meer het via de tekening esthetisch vormgeven en 

controleren van het werk van de ingenieur (constructeur), de fabrikant en de 

aannemer. En deze positie werd niet altijd even serieus genomen. Een van 

Cuypers’ eerste opdrachtgevers weigerde hem aanvankelijk zijn honorarium 

als percentage van de bouwsom uit te betalen, omdat hij slechts een potlood 

en wat papier versleet. Het eigenlijke werk deed toch de aannemer.7 En 

Cuypers’ jongere collega Isaac Gosschalk klaagde nog in 1864: ‘Het kapitaal, 

vertegenwoordigd door de studie, door de kosten die men had om het tot die 

paar schrapjes en lijntjes te brengen, daarvoor hebben zij geen gevoel.’ De 

weinig integere manier van omgaan met prijsvragen en prijsvraagontwerpen 

was hieraan zeker niet vreemd.8 

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst was dan ook terughoudend 

ten aanzien van prijsvragen. Ze zag hierin een didactisch middel, vooral 
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geschikt om jonge architecten in onderlinge concurrentie hun 

architectuuropvatting en ontwerpmethodiek te doen aanscherpen op zoek 

naar ideaalplannen. Van ‘bepaalde’ prijsvragen, dat wil zeggen prijsvragen 

bedoeld voor uitvoering, zag de Maatschappij vooral de risico’s voor de 

deelnemers.9 Maar met het steeds algemener worden van deze praktijk werd 

duidelijk dat hier een regulerende taak voor haar lag. In 1863 hekelde het 

Amsterdamse lid N. Redeker Bisdom de gang van zaken rond openbare 

prijsvragen – mede naar aanleiding van het St. Jacobsgesticht – en riep via 

de Bouwkundige Bijdragen op tot actie. Opdat men zich voortaan zou 

wachten via dit soort ‘deloyale praktijken’ de spot te drijven met ‘den 

bouwkundige’, vroeg hij de leden alleen nog mee te doen aan prijsvragen 

goedgekeurd door het bestuur van de Maatschappij.10 

Cuypers kende deze praktijken uit eigen ervaring, al had hij weinig reden tot 

klagen. Bij de meeste confrontaties was hij als winnaar uit de bus gekomen en 

hij lijkt, zoals al werd aangegeven in hoofdstuk III, eerder gebruik te hebben 

gemaakt van de ongeorganiseerde staat van de architectuurmarkt om zijn 

opvatting aan de man te brengen. Vanuit de overtuiging slechts de ‘goede 

zaak’ te dienen, schroomde hij niet gevraagd of, zoals in Alkmaar, ongevraagd 

een tegenontwerp in te dienen voor een kerk waar een ander al aan had 

getekend. Architecten als Molkenboer en Van den Brink moeten op den duur 

zijn bloed hebben kunnen drinken: meerdere malen kreeg Cuypers de 

opdracht voor een kerk waarvoor hen in eerste instantie was gevraagd een 

plan te leveren.  

Prijsvragen waren dus meer dan een manier voor architecten en 

opdrachtgevers om elkaar te vinden. Deze vormden ook een openbare 

krachtmeting van verschillende architectuuropvattingen en waren 

symbolisch voor de veranderde positie van de architectuur als kunst in de 

negentiende eeuw. Er bestond geen vaste norm meer, of zelfs maar enigerlei 

vorm van consensus hoe een gebouw er uit moest zien. Overheden, 

institutionele opdrachtgevers en particulieren gebruikten de verschillende 

architectuuropvattingen, de verschillende stijlen, naar het hun uitkwam voor 

hun eigen ideologische, commerciële of praktische doeleinden. Het idee één 
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nieuwe stijl te vinden voor de eigen tijd leefde misschien bij architecten, maar 

was, zeker voor openbare opdrachtgevers, opererend in een pluriforme en in 

toenemende mate democratisch bestuurde samenleving, bijna per definitie 

een onmogelijkheid. De keuze voor een bepaalde stijl kon nooit meer zijn dan 

een in tijd en plaats bepaalde keuze van een bepaalde opdrachtgever, een 

bepaald bestuur, of een bepaalde politieke richting. Iedere poging een 

dominante stijl aan te wijzen, leidde vroeger of later tot discussie. Zelfs de 

katholieke kerk dacht er niet aan zich vast te leggen op een stijl. Ze verkreeg 

in de loop van de negentiende eeuw weliswaar een soort monopolie op de 

gotiek,11 maar het woord van Broere, ‘het genoten schoon der kunst is zo 

objectief niet als de waarheid’, bleef axioma. Het stond iedere bouwpastoor 

vrij te bouwen in de stijl die hij verkoos.12 

 

Cuypers wist dus wat hij kon verwachten, toen hij besloot mee te doen aan 

twee van de (in totaal vijf) prijsvragen uitgeschreven voor de herdenking van 

1813 – hij deed ook mee aan de prijsvraag voor een nationaal gedenkteken in 

Den Haag – temeer daar het beide particuliere initiatieven waren, slechts ter 

zijde gesteund door de overheid. De prijsvraag voor het Muzeüm Koning 

Willem I werd van harte aanbevolen door de Maatschappij tot Bevordering 

der Bouwkunst, maar de afwikkeling verliep zo onreglementair dat het 

bestuur er aanleiding in zag de kwestie van de prijsvragen nog eens aan de 

orde te stellen in de ledenvergadering. In 1864 werd breedvoerig 

gediscussieerd over de juiste handelwijze van uitschrijvers, juryleden en 

mededingers en voorgesteld een permanente prijsvraagcommissie te 

installeren ‘om eerlijk en gemoedelijk alle uitkomende prijsvragen te 

toetsen’.13 Ook de prijsvraag voor het nationaal gedenkteken in Den Haag zou 

de toets van een dergelijke commissie niet hebben doorstaan.14 De 

inhoudelijke confrontatie waar Cuypers op aanstuurde was er, maar de 

spelregels waren onduidelijk. Bovendien zou, zoals zal blijken, de overheid 

een grotere rol spelen dan Thorbecke met zijn terughoudende kunstbeleid 

had gesuggereerd. 
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Kunst en geschiedenis: het concept van het museum 

 

De culturele elite van de hoofdstad maakte zich al langere tijd zorgen over de 

ontoereikende en risicovolle huisvesting van het Rijksmuseum in het 

brandgevaarlijke Trippenhuis.15 In 1859 was, op instigatie van koning Willem 

III, een commissie ingesteld onder voorzitterschap van de burgemeester van 

Amsterdam Messchert van Vollenhoven om de mogelijkheden voor een 

nieuw museum te onderzoeken.16 Over haar werkzaamheden is niets bekend, 

maar in 1862 vroeg Messchert van Vollenhoven een aantal 

vertegenwoordigers uit toonaangevende families en een reeks kopstukken uit 

de wereld van kunst en cultuur in de hoofdstad (schrijvers, kunstenaars en 

bestuurderen van de Rijksacademie, het Rijksmuseum in het Trippenhuis en 

de kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae) een nieuwe commissie te 

vormen: de ‘Kommissie tot voorbereiding der stichting van een 

Kunstmuzeüm’. De koning initieerde, het stadsbestuur entameerde, maar van 

de burgerij werd verwacht dat zij de plannen verder zouden dragen. Deze 

commissie stond onder voorzitterschap van de antirevolutionaire politicus dr. 

W. Vrolik. Lid waren onder anderen dichter W.J. Hofdijk, schrijver J. van 

Lennep, schilders C. Rochussen en H.F.C. ten Kate, directeur graveerkunst 

van de Rijksacademie J.W. Kaiser, verzamelaar van historieschilderijen Jac. 

de Vos Jacz., voorzitter van Arti et Amicitiae P.L. Dubourcq en 

vertegenwoordigers van de families Six, Van Eeghen, Van Limburg Stirum, 

Teding van Berckhout en Beels van Heemstede. Alberdingk Thijm werd 

secretaris.17  

In zijn openingswoord bij de oprichtingsvergadering verwees Messchert van 

Vollenhoven met instemming naar de schrijver Alexander Ver Huell en diens 

actie tot stichting van een nationaal museum voor historiestukken van 

eigentijdse meesters in de hoofdstad, als gedenkteken voor de vaderlandse 

geschiedenis, in januari 1862 verwoord in zijn pamflet Volk en Kunst.18 Ver 

Huell had een ‘Tempel der Kunst’ voor ogen, die ‘den jongen volksgeest mogt 

helpen wakker schudden door steeds te wijzen op de edele daden onzer 

voorvaderen’, terwijl ook de illustratie van de eigen tijd daarin aan de orde 
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zou moeten komen.19 Het doel van de tempel was – naar analogie van de 

‘Nationale Konst-Gallerij’ in 1798 gesticht door de voormannen van de 

Bataafse Republiek20 – dat kunst en geschiedenis ingezet zouden worden 

voor de beschaving en verheffing van het volk. In de woorden van Ver Huell: 

‘Het volk wordt beschaafd, de gehechtheid aan den geboortegrond versterkt, 

het gevoel van eigenwaarde der natie opgewekt, en moed, eerzucht en 

zelfopoffering aangewakkerd. De Liefde voor het schoone, zoo na verwant aan 

die voor het goede, ontwikkelt zich, welke geidealiseerd, opvoeren tot hun 

oorsprong, die is God.’21 Met deze verwijzing gaf Messchert van Vollenhoven 

het toekomstig museum als instituut en als gebouw een doelstelling mee die 

het louter bewaren en doen genieten van de kunst zou overstijgen. De leden 

van de commissie namen deze van harte over – zij besteedden de eerste 

vergadering in hoofdzaak aan een discussie over het pamflet van Ver Huell.22 

Messchert lijkt hen ook met het oog op dit idee te hebben gekozen. 

Verscheidene onder hen hadden aantoonbare belangstelling voor de 

nationale kunst en geschiedenis en ondersteunden de historieschilderkunst. 

Hofdijk en Van Lennep hadden ieder een geïllustreerde vaderlandse 

geschiedenis op hun naam.  

De laatste had met zijn Geschiedenissen van Noord-Nederland de thema’s 

geleverd voor de historische galerij van Vos;23 ook zou Van Lennep bij de 

uitgave van de galerij van Arti de teksten verzorgen.24 Rochussen en Ten Kate 

hadden als historieschilders aan beide galerijen meegewerkt. Kaiser had zijn 

reputatie als etser opgebouwd met een pantheon van de vaderlandse 

schilderstukken in platen.25 

Een dergelijke doelstelling was Cuypers op het lijf geschreven en hetzelfde 

gold voor Thijm, maar deze kon ook rekenen op een vrij brede ondersteuning 

in culturele kringen. Het ‘l’art pour l’art’ was – zij het om zeer verschillende 

redenen – nauwelijks populair in Nederland. Dat maakte dat men elkaar 

onder de algemene noemer voor God, vorst, volk en vaderland, voor kunst en 

moraal vooreerst vrij gemakkelijk kon vinden.26 De dichter Potgieter had al 

in 1844, in een evocatieve beschrijving van de ‘historiële portretten’, de 

collectie van het Rijksmuseum neergezet als een historische galerij, als een 
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reeks werken die met hun artistieke verbeeldingskracht getuige waren van de 

geschiedenis van land en volk en van de verbinding van Nederland met 

Oranje. Aan de collectie hoefde naar zijn idee slechts een voorhal toegevoegd 

te worden met een passend inleidend historiestuk om deze te laten 

functioneren als een ‘tempel voor Nederland’.27 

In 1861, een jaar voor Ver Huell, had de liberale schrijver en criticus Carel 

Vosmaer, eveneens onder de titel ‘Volk en Kunst’, in de toonaangevende 

Kunstkroniek het belang van de kunst als maatschappelijke kracht naar voren 

gebracht. Ook hij zag in de kunst een ‘vormend vermogen voor de 

ontwikkeling des levens en der edeler zielsvermogens’. Alleen presenteerde 

hij niet het museum als de bron van waaruit de kunst haar goede werk kon 

doen, maar hij pleitte, naar Duits voorbeeld, voor de oprichting van 

verenigingen voor de verspreiding van een ‘(protestantsch) christelijke 

volkskunst’. De kunst moest werkzaam zijn in de samenleving en hij had dan 

ook bedenkingen tegen het instituut museum, als het ging om het entameren 

van een eigentijdse kunst.28 Hierin stemde hij overeen met Thijm. Ook deze 

had bezwaren tegen het tentoonstellen en bewaren van een levende kunst in 

een dood instituut als de kunstzaal of het museum, bezwaren die hij bij 

herhaling had verwoord in de Dietsche Warande.29 Kunst moest in haar 

maatschappelijke context getoond worden. ‘Ik ben voor het leven en tegen de 

muzeüms’, laat hij zijn alter ego Pauwels Forestier zeggen en voegt daaraan 

toe: ‘in een muzeüm zo veel mogelijk het muzeümachtige buitensluiten, dat 

zou (...) mijn liefhebberij wezen’.30 

Een ambivalente houding tegenover het museum typeert het denken over de 

functie van de kunst in deze tijd. Velen die zich betrokken voelden bij het 

streven naar bescherming en bevordering van de kunst, de doelstelling van 

het museum, stonden tegelijk kritisch tegenover de idee van een dergelijke 

instelling. Thijm, Vosmaer en ook iemand als de schrijver J. van Lennep 

vonden elkaar vooralsnog op dit thema. Voorop stond – in de woorden van 

Vosmaer – de esthetisering van ‘straat, kerk, school en huiskamer’: allemaal 

plaatsen waar ‘schone vormen het oog en oor moeten boeien en bekooren, en 

door het oog en het oor den geest, het gemoed ontwikkelen en opvoeren tot 
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besef van, weldra tot behoefte aan schoonheid’ en dat met als uiteindelijk 

doel ‘de ethische vorming van het leven’.31 Zij streefden kortom naar een 

kunst die werd opgenomen in het dagelijks leven en er, als een ideologisch 

geladen beeldtaal, vormend en stichtend op zou in werken. In de praktijk 

werd dit beginsel echter, zeker door Thijm en Vosmaer, heel verschillend 

uitgewerkt: in de stijldiscussie die volgde op de prijsvraag voor het Muzeüm 

Koning Willem I en het nationaal gedenkteken voor 1813 kwamen zij 

tegenover elkaar te staan.32 Het concept van het museum zoals voorgesteld 

door de commissie, waarin zowel het zoeken naar een educatieve functie als 

naar een binding met de eigen tijd een rol speelde, bleek echter voldoende 

aan te sluiten bij hun manier van denken. Ook Vosmaer en Thijm 

onderkenden dat een grote hoeveelheid kunstvoorwerpen definitief zijn 

functie in de samenleving had verloren: de Nachtwacht zou nooit meer in de 

Doelen hangen. Het museum was dus weliswaar allesbehalve ideaal, maar, 

mits educatief en progressief opgevat, toch ‘second best’. Een en ander 

weerhield hen er dan ook niet van het plan voor een nieuw nationaal 

‘kunstmuzeüm’ van harte te ondersteunen.  

Naast verheffing van het volk door de kunst zag Ver Huell een tweede, even 

belangrijke doelstelling voor zijn historische galerij, namelijk de ontwikkeling 

van de kunst zelf. Hij opende zijn betoog met de stelling ‘de kunst in 

Nederland kwijnt’. De kunst behoefde aanmoediging. Productie ging niet 

zonder protectie en ‘een der eerste nut aanbrengende gevolgen der inrigting 

(moet) wezen, dat zij den grond legt tot een Nederlandsche schilderschool’.33 

En hij stond niet alleen in deze gedachte. In 1862 waren er in Amsterdam al 

twee galerijen in opbouw met juist dat doel voor ogen: één als decoratie van 

de nieuwe tentoonstellingsruimte van de kunstenaarssociëteit Arti et 

Amicitiae aan het Rokin en één in het tuinhuis van assuradeur J. de Vos 

Jacsz.; het was dan ook geen toeval dat Messchert van Vollenhoven zowel De 

Vos als de voorzitter van Arti, P.L. Dubourcq had gevraagd als lid van de 

commissie.34 

De commissie verwierp het idee van een nationale historische galerij 

uiteindelijk als te duur.35 Maar het gevoel bleef dat het nieuwe museum meer 
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moest worden dan alleen een tentoonstellingsgebouw voor kunst. Hier bood 

de geschiedenis uitkomst.36 De herdenking van 1813 vroeg als het ware om 

een initiatief van de hoofdstad en door dit te koppelen aan het plan voor het 

museum kreeg het gebouw alsnog nationale allure: men besloot het 

museumgebouw te verheffen tot een ‘gedenkteken (...) der 50 jarige 

feestviering van het Herstel en de Grondwettelijke bevestiging van ’s Lands 

onafhankelijkheid’.37 Aan het prijsvraagprogramma werd daarom als eis 

toegevoegd een ‘hooge Voorzaal of galerij’ met ruimte voor ‘een goed verlichte 

groep of kolossaal standbeeld’ – vanzelfsprekend van Willem I – en voor de 

plaatsing van borstbeelden, medaillons of namen van ‘een klein getal der 

moedige en begaafde Nederlanders, die aan het hoofd van de omkeering van 

1813 hebben gestaan’.38 Met deze moderne ‘Eerebaziliek’, deze eigentijdse 

‘Koningshalle’ als middelpunt van het gebouw zou het museum meteen 

scherp afsteken bij het – in de woorden van de commissie – armoedige plan 

van de Hagenaars, die als monument voor 1813 een gietijzeren koning 

blootshoofds op een open plein wilden zetten.39 Amsterdam, zo constateerde 

een anonieme pamflettist naar aanleiding van de brochure waarmee het 

initiatief werd aangekondigd, zou met dit museum tegelijk een nieuwe 

Oranjezaal stichten, als eigentijdse pendant van het monument dat Amalia 

van Solms had opgericht voor haar overleden echtgenoot Frederik Hendrik in 

het Haagse Huis ten Bosch.40 Daarmee was dan meteen een cirkel rond 

gemaakt, want in datzelfde Huis ten Bosch hadden de patriotten indertijd 

hun ‘Nationale Konst-Gallerij’ gehuisvest, het eerste Rijksmuseum.41  

Naast de praktische en ideële bedoelingen zat er in het concept voor het 

museum dus ook een element van competitie tussen hoofdstad en Residentie, 

die zich beijverden hun aanhankelijkheid aan vorst en grondwet te bewijzen. 

Voor Amsterdam gold daarbij: aanhankelijkheid ‘malgré soi’, want het was 

juist Willem I die, in tegenstelling tot Lodewijk Napoleon, Den Haag en niet 

Amsterdam als residentie had gekozen, een besluit met verstrekkende 

gevolgen voor de ontwikkeling van de stad.42 

De combinatie van museum en nationaal monument vergemakkelijkte 

tegelijk de financiering. Het geld voor het nieuwe museum moest in eerste 
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instantie worden opgebracht door de burgerij – Thorbecke had slechts een 

overheidssubsidie toegezegd, als aanvulling op het maatschappelijk kapitaal 

– en de koppeling aan de herdenking van 1813 leverde een extra argument bij 

de verkoop van aandelen. Zo kreeg Ver Huell toch zijn zin.43 Behalve 

tentoonstellingsruimte werd het museum ook een monument voor de 

nationale geschiedenis, een leerzaam en opvoedend gedenkteken. Geheel in 

de traditie van het vroegnegentiende-eeuwse museum werd het een 

betekenisdragend architectonisch kunstwerk voor kunstwerken.44 En dankzij 

de gevraagde sculptuur, de borstbeelden en de medaillons zou het tegelijk een 

stimulans kunnen zijn voor de monumentale kunst in Nederland. Al met al 

een programma dat goed paste bij de artistieke en ideële aspiraties van 

Cuypers. 
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‘De bewaring van Nederlandsche kunstschatten’: de stijl van het 

gebouw  

 

Voor het opstellen van het programma van eisen en het prijsvraagreglement 

had de commissie zich goed geïnformeerd. Als voorbeeld hanteerde men de 

jaarlijkse studieprijsvraag van de Maatschappij tot Bevordering der 

Bouwkunst uit 1862, gewijd aan ‘een gebouw bestemd tot het jaarlijks 

tentoonstellen van Schilder- Bouw- Beeldhouw- , Graveer- en andere werken 

van beeldende kunst’.45 Mogelijk werd ook gekeken naar de prijsvraag voor 

‘Een museum voor kunstwerken en oudheden voor eene groote stad des 

Rijks’ die de Maatschappij drie jaar eerder had uitgeschreven, wellicht in 

antwoord op de werkzaamheden van de eerste museumcommissie. Men 

inventariseerde de verschillende collecties die in het museum bijeengebracht 

zouden worden, boog zich over het vraagstuk van de belichting van 

schilderijen, bestudeerde buitenlandse voorbeelden, waartoe bij verscheidene 

musea materiaal werd opgevraagd over gebouw en inrichting, en Vrolik en 

Thijm, voorzitter en secretaris, maakten een studiereis langs een reeks Duitse 

musea, waarvan gedetailleerd verslag werd gedaan aan de commissie.46 

De prijsvraag was anoniem – er moest onder motto worden ingezonden – en 

de deelname was open, waarbij ook actief werd geworven in het buitenland. 

Dat buitenlandse architecten mochten meedoen, lag niet voor de hand. In de 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst bestonden hier ernstige 

bedenkingen tegen. Bij de jaarlijkse prijsvragen werd de inschrijving, als het 

ging om openbare gebouwen van enige importantie, steeds nadrukkelijk 

beperkt tot ‘bouwkundigen, geboren of woonachtig in het Koninkrijk der 

Nederlanden’.47 Op de vraag van Thijm aan de architect J. Leliman in welke 

buitenlandse architectuurtijdschriften men de prijsvraag het beste kon 

adverteren, antwoordde deze dan ook voorstander te zijn van ‘enkel nationale 

mededingers’48 – overigens onder bijvoeging van het gevraagde lijstje – en 

stelde het punt op de eerstvolgende bijeenkomst der leden van de 

Maatschappij aan de orde. ‘Geen vreemdeling (zal) onze gedachten op zoo 

eigenaardige wijze (...) opvatten, dat wij met zijn werk onvoorwaardelijk 
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instemmen. Alle vreemde invloed is naar mijne meening overbodig, als het 

volk en de kunstenaren in eigen boezem voldoende krachten bezitten tot 

bereiking van hun doel’, zo stelde hij in de bijeenkomst.49 De kunst werd, ook 

waar het de productie betrof, als een onverbrekelijke eenheid gezien met volk 

en natie en het toelaten van buitenlandse deelnemers zag men als een bewijs 

van onvermogen, uitgereikt aan de Nederlandse architecten. Terwijl deze 

voorwaarde dus al kon worden beschouwd als potentiële bron van discussie, 

was er een tweede paragraaf met expliciete politieke implicaties van 

‘nationale’ aard, die een ware tijdbom zou blijken: de stijlparagraaf.  

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst had zich in haar 

prijsvraagprogramma’s steeds doen kennen als aanhanger van de inmiddels 

vrij algemeen aanvaarde opvatting dat er overeenstemming diende te zijn 

tussen vorm en functie van het gebouw, dat ‘de uit- en inwendige vormen en 

sieraden’ geëvenredigd moesten zijn aan de ‘bestemming’ van het gebouw, 

met andere woorden dat ‘het uitwendig aanzien of optisch effect’ en de 

‘inwendige versieringen’ ‘karaktermatig’ moesten zijn.50 Maar wat betreft de 

keuze van een expliciete historische stijl voor de aankleding van een gebouw 

hield ze zich als in principe open forum zorgvuldig op de vlakte. Het vinden 

van een stijl voor de eigen tijd werd beschouwd als een zoektocht, waar vol 

overtuiging en niet zonder diepgang over werd gediscussieerd. Maar men was 

daarbij beducht voor obstakels in de vorm van nieuwe dogma’s. Men had zich 

losgemaakt van het Vitruvianisme en de dominantie van de zuilordes naar 

Vignola in het academisch onderwijs. De individuele vrijheid van de architect 

in het maken van zijn artistieke keuzes stond hoog in het vaandel, temeer 

daar men was gaan beseffen dat er geen eenduidig antwoord te geven was op 

de prangende vraag hoe een nieuwe stijl, in het bijzonder een nationale stijl, 

er uit diende te zien.51 W.N. Rose, de meest productieve theoreticus onder de 

leden van de Maatschappij in de jaren vijftig en zestig, hamerde steeds op 

vrijheid, op ‘de ontwikkeling van het schoonheidsgevoel van den kunstenaar 

naar zijne eigene begrippen’, als voorwaarde voor de bloei van een ‘schoone 

bouwkunst’ voor de eigen tijd.52 

De commissie voor het Muzeüm Koning Willem I sprak echter een duidelijke 
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stijlvoorkeur uit, een voorkeur die zowel een karakterologische als een 

ideologische achtergrond had. In het prijsvraagprogramma koppelde zij het 

idee van een nationale schilder- en beeldhouwkunst – waarschijnlijk voor het 

eerst in Nederland – aan het idee van een nationale bouwstijl. De patriotten 

hadden voor de ‘Konst-Gallerij’ een voormalig paleis van de stadhouder tot 

openbaar gebouw verheven. Wappers koos na de afscheiding van België een 

klassiek jasje voor zijn Zuid-Nederlandse ‘nationaal penseel’ en ook Ver Huell 

zag zijn galerij het liefst gehuisvest in een klassieke tempel.53 Alleen Willem 

II had met zijn neogotische schilderijenzaal een voorschot genomen op de 

ideologisering, de politisering van de kunst in jaren vijftig en zestig – al 

speelden ook herinneringen aan zijn jaren in Engeland een rol bij deze 

stijlkeuze.54 Maar de Commissie ging ervan uit dat voor het pantheon van de 

vaderlandse schilderschool van de Gouden Eeuw een gebouw in bijpassende 

stijl moest komen. Bovendien zou voor dit gebouw een materiaal van eigen 

bodem gebruikt moeten worden: ‘De bouwstijl en het materiaal moeten 

geëvenredigd zijn, behalven aan de monumentale bedoeling, tevens aan de 

bestemming van het gebouw: de bewaring en ten-toon-stelling van 

Nederlandsche kunstschatten vooral uit de XVIe en XVIIe Eeuw’, zo luidde 

paragraaf 7 van het prijsvraagprogramma.55 Daarmee zou het museum 

letterlijk naar buiten treden met zijn doelstelling: Nederlands culturele roem 

uit de zestiende en zeventiende eeuw tentoon te stellen als voorbeeld voor de 

eigen tijd. In plaats van de meer algemene verwijzingen naar het begrip 

tempel of pantheon, vervat in een classicistisch bouwwerk, zou zo al met de 

behuizing van het museum aan voorbijganger en bezoeker de Gouden Eeuw 

worden voorgehouden als hoogtepunt van het nationale verleden en als 

levende bron van inspiratie voor heden en toekomst.56  

Nieuw was de gedachte niet, om een verband te leggen tussen vorm en 

inhoud van een museum. Goethe had al in 1817 geschreven dat de Keulse 

verzamelingen van middeleeuwse kunst tentoongesteld moesten worden in 

een gebouw ‘analog den Gegenständen verziert’,57 en met de opening van het 

neogotische Wallraf-Richartz-Museum van Felten en Raschdorff – waar 

Cuypers bij aanwezig was – had hij in 1861 postuum zijn zin gekregen. Thijm 
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en Vrolik bezochten dit museum en brachten studiemateriaal mee voor de 

commissie. Maar ook los daarvan was het, gezien de samenstelling van de 

commissie, niet verrassend dat het idee de nationale kunst te verbinden met 

een nationale architectuur, althans met een stijlperiode die werd beschouwd 

als een van de hoogtepunten uit de culturele geschiedenis van Nederland, 

breed werd ondersteund.  

In zijn correspondentie met Cuypers suggereerde Thijm dat hij de auctor 

intellectualis was van de stijlparagraaf. Dat is mogelijk, gezien zijn ijver op dit 

punt in de voorgaande jaren. Hij realiseerde zich dat dit een paragraaf was 

met een potentieel explosief karakter en had bij het opstellen terughoudend 

geopereerd. Hij had liever een museum gevraagd ‘in Nederlands-

germaanschen stijl’, zo verklaarde hij achteraf aan Cuypers, maar dat zou een 

brug te ver zou zijn geweest: ‘(…) de weerzin onzer luidtjens van de gotiek 

kennende’ had hij niet meer kunnen doen dan – in zijn eigen woorden – 

‘timidement’ de zestiende eeuw in het programma wringen.58 Hij voorzag dat 

het hem moeite genoeg zou kosten om te voorkomen dat ‘men een van de 

ingezonden grieksche tempels of romeinsche badstoven bekroone’.59  

Thijm werd met veertien stemmen als eerste gekozen bij het aanwijzen van 

juryleden uit de commissie – ‘Ik heb, voor de jury, op 2 na al de stemmen 

gehad; twee meer nog dan de Vice Voorzitter’, schreef hij Cuypers60 – wat 

mag worden opgevat als bijna unanieme steun voor zijn stijlparagraaf. Of de 

andere leden de consequenties overzagen van een dergelijk programmapunt, 

zeker in het kader van het lopende architectuurdebat, is echter de vraag. Er 

zaten geen architecten in de commissie en bij de aanstelling van drie externe 

architectleden voor de jury leverde het punt meteen discussie op: zij 

verklaarden zich principieel tegen een stijldictaat – dus tegen de 

stijlparagraaf – en maakten daarbij bezwaar tegen de aangewezen periode.  

Thijm, bekend met het debat, had dit voorzien en met argusogen de selectie 

van de juryleden gevolgd. Acht als artistiek oordeelkundig beschouwde leden 

werden benoemd uit de commissie en hij hield Cuypers nauwkeurig op de 

hoogte van de ontwikkelingen: ‘Ten Kate, Kaiser, Dubourcq, Six en Insinger 

zijn met 11, 10 of 9, of zelfs 7 stemmen verkozen (toen Rochussen zich 
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verschoond had). Hofdijk heeft maar 5 à 6 stemmen, dat mij zeer spijt. 

Misschien krijg ik er hem nog in.’61 Hij had zijn hoop, zo lijkt het, gevestigd 

op de kunstenaars en de schrijvers, de cultuurcritici, om de nieuwe opvatting 

van het museumgebouw er door te krijgen en kreeg zijn zin. Uiteindelijk werd 

Hofdijk inderdaad benoemd. Zijn steun voor Cuypers in de prijsvraag voor 

het monument in Den Haag – zie verder – speelde hierbij zeker een rol. Op 

voorstel van Thijm werd vervolgens de Amsterdamse architect A.N. 

Godefroy, voorzitter van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, als 

extern deskundige gevraagd lid te worden van de jury. Hij besefte dat men, 

gezien diens positie, niet om hem heen kon. In een brief aan Cuypers 

beargumenteerde hij waarom: ‘Ik kon daar niet buiten. Om vele redenen. De 

hoofdreden is, dat ik liever een vijand tegenover mij dan in mijn rug [heb].’ 

Voorts ijverde Thijm voor een zo groot mogelijke jury, vanuit het idee dat 

deze breder samengesteld en daarmee beter beïnvloedbaar zou zijn.62 

Thorbecke had echter overheidssubsidie toegezegd onder voorbehoud van 

goedkeuring van het programma en van de ingezonden projecten. Met het 

oog op dat laatste eiste hij dat twee door hem aangewezen architecten 

toegevoegd zouden worden aan de jury: W.N. Rose en J.F. Metzelaar. Deze 

kregen – voor zover bekend – van hem geen formele opdracht mee en dus 

een onbeperkt mandaat. Dat wil zeggen dat zij zich ook konden uitspreken 

over de esthetische kant van het gebouw, in het bijzonder de stijlkeuze. 

Daarmee had Thorbecke, bewust of onbewust, een beslissende stem in de 

uitkomst van de prijsvraag, wat in strijd was met zijn stelling dat de overheid 

zich geen oordeel diende aan te meten over kunst. 

Bij de keuze voor Rose zullen formele motieven een rol hebben gespeeld.63 

Hij was ‘Bouwmeester der Landsgebouwen in de Residentie’, oftewel 

rijksbouwmeester en zijn benoeming als jurylid lag daarmee voor de hand. 

Pikant is echter dat zijn positie zowel functioneel als inhoudelijk al enige 

jaren openlijk ter discussie stond. Zowel door vakgenoten als 

kunstliefhebbers – waaronder Vosmaer en Thijm – was hij bekritiseerd voor 

de nieuwbouw van het Ministerie van Koloniën in Den Haag (1858–1861) en 

aangevallen over zijn restauratie dan wel verbouwing van de Grote Zaal 
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(1860–1862, nu aangeduid als de Ridderzaal) op het Binnenhof.64 Als gevolg 

daarvan kwamen uit de Tweede Kamer sinds 1860 jaarlijks voorstellen hem 

van zijn post te ontheffen. Thorbecke wilde daarbij van het fenomeen 

rijksbouwmeester af en deze vervangen door een bouwcommissie. Geen van 

beide voorstellen kreeg echter een meerderheid in de Kamer en Rose bleef 

aan, gesteund door de minister van Binnenlandse Zaken.65 Metzelaar werd 

waarschijnlijk naar voren geschoven door Rose: hij had in zijn periode als 

stadsarchitect van Rotterdam lang met hem samengewerkt, zij hadden samen 

de afdeling Rotterdam van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 

opgezet en waren sindsdien goed bevriend.66  

Met de benoeming van deze twee architecten plus Godefroy in de jury leek 

het redelijk voorspelbaar hoe de beoordeling van de plannen uit zou vallen. 

Zij waren toonaangevende leden van de Maatschappij tot Bevordering der 

Bouwkunst, speelden een belangrijke rol in het architectuurdebat en hadden 

hun opvattingen herhaaldelijk gepubliceerd in het Bouwkundig Weekblad. 

Dat Cuypers een abonnement had genomen op dit blad en zich juist in deze 

maanden had verdiept in de oude jaargangen zal geen toeval zijn: hij wilde 

het klimaat kennen waarin hij zou gaan opereren. De drie heren kenden 

elkaar bovendien goed en hadden in het begin van de jaren vijftig intensief 

samengewerkt aan het Nieuwe Werk te Rotterdam – een stedenbouwkundig 

ontwerp van Rose, waar Metzelaar en Godefroy de belangrijkste gebouwen 

hadden neergezet.67 Aanhangers van de rationele beginselen naar Viollet-le-

Duc waren zij niet en zeker geen voorstanders van de gotiek.  

Daarmee leek – gezien de te verwachten dominante positie van deze drie 

architecten in de jury – uit het oogpunt van de architectuurbeoordeling de 

uitkomst tevoren bepaald. Juist rond thema’s als de relatie tussen 

gebouwtype, structuur en ornament (‘waarheid’ en ‘karakter’) en het 

probleem van een nationale stijl was echter rond 1860 een levendig debat 

gaande binnen de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en bij 

zorgvuldige beschouwing blijken hun posities in het begin van de jaren zestig 

in beweging. De dominantie van het ‘zuiver Grieks’ voor monumentale 

gebouwen nam af, de gotiek werd niet meer louter neergezet als stijl geschikt 
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voor de kerkbouw, men begon onderscheid te maken tussen de structuur van 

het gebouw als stijldrager en stijl in ornament, tussen ‘kernvorm’ en 

‘kunstvorm’ in de terminologie van de veelgeciteerde Duitse theoreticus Carl 

Bötticher,68 en vanuit een toenemende belangstelling voor de Nederlandse 

bouwkunst uit de zestiende en zeventiende eeuw werd baksteenbouw naar de 

rationele beginselen (‘schoon werk’) langzaam maar zeker toepasbaar 

gevonden voor monumentale gebouwen. Dat bood openingen voor een 

architectuuropvatting als die van Cuypers.  
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Het zoeken naar een nationale stijl en de renaissance van de 

baksteen 

 

De idee van een nationale stijl, dat wil zeggen een stijl eigen aan land, volk, 

klimaat en omstandigheden en passend bij de lokale cultuur, leefde sterk 

binnen de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Vanaf midden jaren 

vijftig was dit thema herhaaldelijk aan de orde tijdens de jaarlijkse 

bijeenkomsten der leden.69 Men dacht daarbij in eerste instantie aan het 

strenge classicisme van Jacob van Campen, zeker als het ging om 

monumentale gebouwen, met het stadhuis op de Dam in Amsterdam als het 

ideale voorbeeld van een gebouw in een echt Hollandse stijl. In zijn werk 

vond men een trait-d’union tussen het Schinkeliaanse classicisme – lange tijd 

hét voorbeeld binnen de Maatschappij – en de eigen geschiedenis.  

Er was echter een langzaam groeiende belangstelling voor de vroege 

Hollandse renaissance uit de zestiende eeuw en de decoratieve toepassing 

van rode baksteen en licht gekleurde natuursteen, zoals te vinden in de 

voorbeeldboeken van Vredeman de Vries en Ditterlin en in het 

architectonisch werk van Hendrick de Keyser en Lieven de Key. Met zijn 

‘Over de kompositie in de Kunst’ had Thijm al in de jaren veertig aandacht 

gevraagd voor de monumentale baksteenbouw uit deze periode en in zijn 

rubriek ‘Wandalismen’ gepleit voor behoud en herstel. De Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst had in 1854, in het eerste deel van het seriewerk 

Afbeeldingen van Oude bestaande gebouwen – een initiatief van Godefroy – 

kleurenplaten opgenomen van het Huis met de Hoofden in Amsterdam van 

De Keyser en de Vleeshal in Haarlem van De Key. Maar eigentijdse 

toepassing vond deze niet. De belangstelling voor de baksteenbouw uit de 

zestiende en zeventiende eeuw bleef vooralsnog vooral historisch. A.N. 

Godefroy had zich vanaf begin jaren vijftig beziggehouden met het opmeten 

en op papier reconstrueren van topstukken als de Kanselarij in Leeuwarden 

en betreurde in 1854 openlijk dat men in Nederland ‘schier nergens den 

baksteenstijl eigenaardig behandeld en ontwikkeld [vindt] bij hedendaagsche 

gebouwen’. Hij hield zijn vakgenoten Pruisen en Engeland ten voorbeeld, 
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waar men zich wel bezighield met het aanwakkeren van deze 

‘verwaarloosden’ stijl.70 Begin jaren zestig was hier nog niet veel aan 

veranderd. De Keyser was schoorvoetend binnengelaten in het pantheon van 

de vaderlandse architectuur, maar vooralsnog meer als historische figuur dan 

als te volgen voorbeeld.71 Wel was het denken over de betekenis van schoon 

metselwerk in beweging. 

In de formuleringen van de prijsvragen uitgeschreven door de Maatschappij 

is te zien hoe de baksteenbouw in de loop van de jaren vijftig en de eerst helft 

van de jaren zestig opklom tot een ook voor gebouwen van maatschappelijke 

betekenis acceptabele gevelbekleding. De prijsvragen waren bedoeld om via 

onderlinge competitie het artistieke niveau van de vakbroeders te verhogen, 

maar in historisch perspectief kunnen deze ook fungeren als graadmeter voor 

de architectuuropvattingen onder de leden.72 De opgaven werden ingedeeld 

naar gebouwcategorie: monumentale gebouwen, burgerlijke gebouwen en – 

als laagste categorie – landelijke of huishoudelijke gebouwen. De baksteen 

begon zijn opmars vanuit de laagste categorie, min of meer parallel aan de 

introductie van het begrip ‘waarheid’ als norm bij de discussies over 

materiaalgebruik en constructie in de Maatschappij. Deze geleidelijke 

herwaardering van het schone metselwerk en het construeren met baksteen, 

eerder al zichtbaar in Engeland, België en Duitsland,73 opende mede de weg 

voor de toepassing van de Hollandse renaissance naar het voorbeeld van De 

Keyser en De Key in de monumentale architectuur en hielp bovendien een 

nieuw perspectief te openen op de monumentale baksteenbouw van de late 

gotiek in de Nederlanden.74 

Het begon met een prijsvraag voor een arbeiderswoning in 1854, waarin ‘de 

eenvoudige toepassing der bouwstoffen aan het uitwendige karakter [moet] 

verlenen en tot sieraad strekken.’ Gezien het budget zal men hierbij aan 

baksteen hebben gedacht. Vier jaar later werd voor een politiebureau ‘in een 

stad van den 2de rang’ gevraagd om een gebouw ‘in karaktermatigen stijl, 

met toepassing van de baksteenbouw als hoofdmotief van de versiering’. 

Schoorvoetend kreeg de baksteen daarmee een decoratieve waarde 

toegekend. In 1860 was de opgave ‘een woonhuis van 7 el breed ingeklemd 
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tussen belendende percelen’ – ergo een traditioneel ‘oud-Hollands’ woonhuis 

– ‘met gevels in baksteen zonder bepleistering, doch met aanwending van 

gehouwen steen, waar deze voor de versiering of de hechtheid, door den 

ontwerper nodig wordt geoordeeld’. Hier komen voor het eerst expliciet de 

karakteristieken naar voren van de oud-Hollandse baksteenarchitectuur, met 

speklagen, hoekkettingen en constructief relevante steunpunten in 

natuursteen, zonder dat er sprake is van een zuilorde. In 1861 steeg het 

schone werk – en daarmee de potentie van de Nederlandse renaissance als 

voorbeeld – weer iets hoger in de categorieën en werden voor een 

veilinggebouw voorgeschreven: ‘karaktermatig ontworpen gevels van 

gebakken steen zonder bepleistering’.75 

Ten tijde van de prijsvraag van het Muzeüm Koning Willem I was de 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst er dus na aan toe de ‘ordenloze’ 

baksteenarchitectuur uit de periode 1550–1650 algemeen toepasbaar te 

vinden. Ze deed dit echter niet. Voor openbare gebouwen in de hoogste 

categorie hield men zich wat potentieel stijlvormende voorschriften betreft 

zorgvuldig op de vlakte. Steeds werd in de prijsvraagprogramma’s voor deze 

categorie benadrukt dat de versieringen in overeenstemming moesten zijn 

met de ‘bestemming’ van het gebouw – dat wil zeggen dat de laatachttiende-

eeuwse karakterleer, vertaald in een aan het bouwtype gebonden stijl, 

paradigma bleef – maar zonder enigerlei orde, stijl of materiaal aan te 

duiden. Wat ‘geëvenredigd’, ‘toepasselijk’, of ‘karaktermatig’ was voor de 

gestelde opgave – ook qua materiaalgebruik en constructie – werd zorgvuldig 

in het midden gelaten. Verder dan aanduidingen als ‘sierlijk van bouwstijl’, 

‘in monumentalen stijl’ of ‘in monumentalen stijl met toepasselijke sieraden 

van plastischen aard’ ging men niet. Bij de lagere categorieën gebouwen 

werden, onder het mom van eisen gesteld aan de keuze van het materiaal, 

steeds openlijker indicaties voor de bouwstijl gegeven en kwam de oud-

Hollandse baksteenbouw opzetten.76 Maar bij monumentale 

overheidsgebouwen en prestigieuze prijsvragen bleef de vrijheid van de 

architect in de keuze van de stijl een heilig goed. Daar hoorde een absolute 

vrijheid bij in de keuze van het materiaal.  
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De juryrapporten van de prijsvragen geven aan dat de toonaangevende leden 

van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, jarenlang dominant 

aanwezig in de jury’s, er wel degelijk een uitgesproken opvatting op na 

hielden hoe een monumentaal gebouw er uit moest zien. Tot begin jaren 

vijftig is deze opvatting betrekkelijk eenvoudig te duiden: het werk van K.F. 

Schinkel vormde het paradigma. Men schroomde niet de inzenders bij de 

beoordeling van een ontwerp als commentaar mee te geven dat zij meer werk 

dienden te maken van de studie van diens ontwerpen.77 Via de verschillende 

edities van zijn Sammlung architektonischer Entwürfe waren deze goed 

bekend in Nederland. In de loop van de jaren vijftig was dit veranderd.  

Het ‘zuiver Grieks’ van Schinkel, dat een belangrijke rol had gespeeld bij de 

bevrijding uit de knellende banden van het Vitruvianisme, was niet langer de 

absolute maat voor het ontwikkelen van stilistische oplossingen voor de 

gestelde opgaven. Böttichers Tektonik der Hellenen bleef, zo blijkt 

herhaaldelijk, het leerboek als het ging om het ontwikkelen van ‘ware’ of 

rationele constructies. Maar onder invloed van de Schinkelschüler, die een 

breder vormenrepertoire hanteerden dan alleen de klassieke orden, begon in 

de loop van de jaren vijftig het classicisme naar Schinkel deel uit te maken 

van een stijlpluralisme gebaseerd op de karakterleer, dat wil zeggen het 

beginsel dat stijl, compositie en constructie van het gebouw een ‘passende’ 

uitdrukking moesten zijn van de functie en de betekenis. Dat kwam er in de 

praktijk op neer dat men vasthield aan een reeks van historische stijlen, die in 

hiërarchische opeenvolging geschikt werden geacht voor verschillende 

categorieën gebouwen: de chaletstijl voor landelijke gebouwen, de gotiek voor 

kerkelijke gebouwen, de renaissance voor paleizen en openbare gebouwen 

van lichtvoetig karakter, et cetera. Het ‘zuiver Grieks’ bleef daarbij de juiste 

stijl voor de hoogste categorie: monumentale openbare gebouwen, zoals 

gerechtsgebouwen, parlementen en musea. Wel werd vanaf de tweede helft 

van de jaren vijftig steeds vaker Van Campens stadhuis op de Dam genoemd 

als een bij uitstek nationale interpretatie van deze Griekse beginselen. Binnen 

de Maatschappij overheerste kortom eenzelfde stijlpluralisme als dat waarin 
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Cuypers was opgeleid aan de Academie in Antwerpen. En aan het begin van 

de jaren zestig was deze opvatting weer sterk aan verandering, om niet te 

zeggen aan erosie onderhevig, zeker bij de drie architecten in de jury voor het 

Muzeüm Koning Willem I.  

De zelfopgelegde, min of meer autonome formele norm kwam steeds 

nadrukkelijker in conflict met het ook in de Maatschappij gaandeweg sterker 

doorklinkende verlangen naar een eigentijdse, dat wil zeggen een aan tijd, 

plaats en omstandigheden gebonden kunst.78  

Door de snelle ontwikkeling van nieuwe gebouwtypen moesten de criteria 

voor ‘karaktermatige’ stijltoepassing almaar bijgesteld worden en daarmee 

verloor de karakterleer in haar historiserende variant geleidelijk aan 

geloofwaardigheid en effectiviteit. Juist de min of meer autonome, 

denotatieve betekeniswaarde die de historische stijlen in deze opvatting 

kregen toegekend (Grieks = belangrijk openbaar gebouw; gotisch = religieus 

bouwwerk, etc.) was voorwaarde voor haar succes. De karakterleer bestond 

bij de gratie van de receptie door het publiek.79 Op het moment dat een 

voorbijganger het gebouw niet meer als vanzelfsprekend kon lezen, de functie 

niet meer kon aflezen aan de stijlkenmerken, viel de bodem uit dit beginsel. 

En dat is precies wat rond 1860 stond te gebeuren.  

Het snel groeiend aantal nieuwe opgaven vereiste steeds nieuwe bouwtypen, 

waardoor de min of meer gestandaardiseerde modellen voor 

karakteruitbeelding onder druk kwamen te staan. Door het in hoog tempo 

verspreiden van ontwerpen via de aanzwellende stroom geïllustreerde 

vaktijdschriften en plaatwerken – niet toevallig vaak thematisch van opzet – 

wist men weliswaar nieuwe conventies te ontwikkelen. Maar spoedig was de 

karakterleer als autonome architectuurtaal niet meer houdbaar. 

Tempelfronten, rondbogen en kruisribgewelven spraken nog duidelijke taal, 

maar naarmate mengvormen en varianten in het stijlgebruik toenamen, 

werden de gebouwen ‘onleesbaarder’ voor de man in de straat.  

‘De vijf orden voldoen ons niet meer’, constateerde W.N. Rose in 1854, ‘maar 

wij weten niet, wat er voor in de plaats te stellen.’ Daarmee vatte hij het 

dilemma van architect en architectuur in de negentiende eeuw bondig samen, 
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analoog aan Pugins verzuchting: ‘I believe we know too much, I sigh for old 

simplicity.’ Niet de stijl op zich, maar het ‘optisch effect’ van gebouwen, de 

‘indruk’ die ze maken op de beschouwer, was voor hem en met hem voor een 

hele generatie architecten, inclusief Cuypers, het centrale probleem van de 

bouwkunst in die tijd. Een probleem dat via de gebruikelijke klassieke 

ordonnanties of historische stijlen niet langer zonder meer oplosbaar was.  

Daar kwam bij dat, eerst in theorie, maar al spoedig ook in praktijk, de 

context, dat wil zeggen de geografie en de geschiedenis van de bouwplaats – 

indirect onder invloed van de Engelsen80 – ook in de discussies binnen de 

Maatschappij een rol begon te spelen in het denken over de architectonische 

compositie en het ornament.81 Voor de ‘landelijke bouwkunst’ was dit al 

vanaf midden jaren veertig een thema. Hier hadden Schinkel en Persius met 

hun ‘Gärtnervilla’ in Potsdam de weg gewezen.82 Maar in de loop van de jaren 

vijftig en zestig begon dit contextuele denken aan een opmars door de 

bouwcategorieën, parallel aan de opmars van de idee van een nationale 

baksteenbouw. Zo werd de karakterleer in haar historiserende variant al snel 

problematisch. Nu het karakter van het gebouw werd ervaren als een 

probleem van receptie, als een maatschappelijk, stedenbouwkundig en 

landschappelijk probleem – wat dat betreft ontwikkelde het denken van Rose 

en consorten zich parallel aan dat van Cuypers – was dat niet langer met 

absolute esthetische normen op te lossen. 

De historiserende karakterleer werd dan ook geleidelijk vervangen door een 

enigszins diffuus begrip van het karakter dat de nadruk legde op de 

persoonlijke interpretatie van de opgave door de architect, uitgedrukt in een 

eclectische vormentaal. Begrippen als oorspronkelijkheid en originaliteit 

gingen daarbij een steeds grotere rol spelen. Het verlangen naar een eigen en 

eigentijdse architectuur vertaalde zich bovendien in de roep om een eigen 

nationale stijl, wat een naar gebouwtype gedifferentieerde stilistische manier 

van karakteriseren hoe dan ook onder druk zette. Wel nam de belangstelling 

voor de Nederlandse renaissance hierdoor toe. De directe, stijlzuivere 

verwijzingen naar de geschiedenis verdwenen kortom naar de achtergrond, 

terwijl de persoonlijke interpretatie van de architect in het voetlicht kwam te 
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staan. Maar, zover was men in 1863 nog niet. Wel was men, zeker in de 

onderlinge discussies, dit omslagpunt dicht genaderd. In de wat informelere 

sfeer van de ‘Bijeenkomsten der Leden’, vanaf 1854 jaarlijks gehouden 

aansluitend aan de jaarvergadering, was een opener klimaat ontstaan. De 

prijsvraagjury’s – als gezegd, gedomineerd door een beperkt aantal leden – 

verzetten zich tot in de jaren zestig tegen elke ontwikkeling die kon leiden tot 

een nieuwe universeel te hanteren stilistische norm. De angst voor een 

nieuwe beknotting van de vrijheid van de architect zat er nog stevig in en 

achtereenvolgens werden gotiek, renaissance, eclecticisme en ook de 

‘moderne fransche school’ als paradigma verworpen. Men hield vast aan de 

vrijheid van de architect, die men blijkbaar het best gewaarborgd zag in het 

stijlpluralisme.83 In de Bijeenkomsten der Leden, waar voordrachten werden 

gehouden in antwoord op tevoren ingediende vragen, werden echter in de 

loop van de jaren zestig steeds meer normen en vormen onderwerp van 

discussie. Dit debat is van jaar tot jaar te volgen via de uitgebreide verslagen 

van de bijeenkomsten in de Bouwkundige Bijdragen. Hier fungeerde de 

Maatschappij inderdaad als het open forum dat ze beoogde te zijn. Steeds 

meer ‘stelsels’ werden onder de loep genomen.84 De strijd voor het 

voortbestaan van de architectuur als zelfstandige artistieke discipline speelde 

hierbij een belangrijke rol. Het stijlpluralisme werd via tijdschriften, 

plaatwerken en handboeken in hoog tempo gecanoniseerd en zo direct 

toegankelijk en gemakkelijk toepasbaar gemaakt voor ingenieurs, aannemers 

en eigenbouwers. Te strijden voor een architectuur die haar betekenis 

ontleende aan een eigentijdse en vooral eigen interpretatie van relevante 

historische voorbeelden was dan ook een zinnige overlevingsstrategie voor de 

architect. Alleen hij bezat immers, mits goed opgeleid, de historische en 

esthetische kennis en de artistieke vaardigheid om een dergelijke 

interpretatie te maken. Niet toevallig werd ook vanuit de Maatschappij 

gehamerd op het belang van de geschiedenis en de esthetica als onderdeel 

van het architectuuronderwijs en werd door middel van prijsvragen gewerkt 

aan de verbetering van de individuele tekenvaardigheid.85 
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Cuypers was goed op de hoogte van dit debat. Hij was, als gezegd, inmiddels 

geabonneerd op de Bouwkundige Bijdragen, had ‘bijgelezen’ in oude 

jaargangen, besprak de inhoud met Thijm en in toenemende mate ook met 

anderen en was door zijn reizen naar alle hoeken van het land waarschijnlijk 

vrij goed op de hoogte van de uitgevoerde werken van zijn collega’s. Hij zal 

zich gerealiseerd hebben dat het tij gunstig was voor een maatschappelijk 

geëngageerde visie op de toekomst van de kunst, maar wist tegelijk – zeker 

na zijn bezoek aan Engeland – dat juist deze vermaatschappelijking, deze 

politisering van de kunst nieuwe problemen zou scheppen. Zijn onzekerheid 

ten aanzien van de ornamentkeuze voor het museum was hier niet vreemd 

aan.  

Cuypers’ inzending en de uitkomst van de prijsvraag moeten dan ook in deze 

context beoordeeld worden. De posities van de drie architectleden van de jury 

zijn daarbij van het grootste belang, temeer daar deze representatief waren 

voor de discussie in de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Deze 

vormen het decor waartegen Cuypers’ pogingen een nieuwe opvatting te 

introduceren, of, zo men wil, de bestaande te amenderen, geplaatst moeten 

worden om hem te profileren in het Nederlandse debat. Wat waren deze nu 

precies?  
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De architecten in de jury: W.N. Rose, J.F. Metzelaar en A.N. 

Godefroy 

 

W.N. Rose (1801–1877) hield zich vanaf begin jaren vijftig intensief bezig met 

het probleem van een eigentijdse (nationale) stijl. Als ‘grand old man’ van de 

Nederlandse bouwkunst, oprichter en van 1850 tot 1858 voorzitter van de 

afdeling Rotterdam van de Maatschappij, had hij zich in een reeks artikelen 

opgeworpen als theoretisch moderator tussen de twee toonaangevende 

richtingen, ‘romantiek’ en ‘klassiek’.86 ‘Klassiek’ betekende bij hem – simpel 

gezegd – de elementenleer van Durand, de Tektonik der Hellenen van 

Bötticher en het werk van Schinkel.87 Met ‘romantiek’ of ‘de romantische 

stijlen’ bedoelde hij niet alleen de gotiek, maar de complete stijlontwikkeling 

van de val van het Romeinse Rijk tot en met de vroege Renaissance. De 

‘Rundbogenstil’ of rondboogstijl, in wezen een moderne Duitse vinding, 

geïnspireerd door Heinrich Hübsch, de kerkelijke gotiek van het Rijnland en 

de bouwwerken uit het Florentijnse quattrocento speelden hierin een 

hoofdrol. Nadat de middeleeuwse bouwkunst van een theoretische grondslag 

was voorzien door figuren als Heideloff, Pugin en Viollet-le-Duc kon ook 

Rose er niet meer omheen deze serieus te nemen, meer dan alleen als ‘zesde 

orde’ binnen het Vitruvianisme, geschikt voor het aankleden van 

kerkgebouwen. Om nu te voorkomen dat men van het ene paradigma zou 

vervallen in het andere, dat men van de ‘slaafsche navolging’ der klassieke 

orden zou overgaan tot het navolgen van een volgende historische 

stijlperiode, in casu de middeleeuwse bouwwerken, ondernam Rose pogingen 

zonder formele vooringenomenheid een compositieleer, een constructieleer 

en een ornamenttheorie te formuleren die als grondslag zouden kunnen 

dienen voor die nieuwe, eigentijdse stijl.88 

Zijn theorie bleef te abstract om aanwijsbaar invloed te hebben, maar met de 

juist opgeleverde gebouwen voor de Hoge Raad en het Ministerie van 

Koloniën aan het Plein in Den Haag, de eerste monumentale 

regeringsbouwwerken in de Residentie na 1848, ondernam hij een poging 

deze theorie ook in praktijk te brengen. Op zoek naar een uitdrukkingsvorm 
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voor de jonge parlementair-constitutionele monarchie had hij een nieuw pad 

betreden. In deze ontwerpen zijn klassieke motieven vermengd met 

elementen uit de Duitse Rundbogenstil, de gotiek en het Italiaanse 

quattrocento, terwijl via de zichtbare constructieve toepassing van een 

modern materiaal als gietijzer nadrukkelijk werd verwezen naar de eigen 

tijd.89 Het middeleeuwse Binnenhof, historisch symbool en tegelijk kloppend 

hart van de Nederlandse democratie, kreeg met deze gebouwen een eigentijds 

gezicht aan het Plein. Het besloten bastion opende zich daarmee naar de stad. 

Het Plein, sinds 1848 gedomineerd door een standbeeld van Willem van 

Oranje in zijn rol als Vader des Vaderlands, werd zo tegelijk het voorplein van 

het politieke centrum van Nederland.90 

Met zijn verwijzingen naar de Middeleeuwen lijkt Rose aansluiting te zoeken 

bij de historische en politieke betekenis van het complex en deze tegelijk in te 

willen zetten voor de legitimatie van het bestuur in de eigen tijd. Daarin 

volgde hij de lijn uitgezet door het hof. Het stadhouderlijk bewind en de 

monarchie werden sinds de achttiende eeuw in negatieve zin geassocieerd 

met een gotisch gebouw. Ten tijde van de Bataafse Republiek verwezen de 

patriotten naar het verdreven stadhouderlijke bewind als het ‘gotisch gebouw 

van staat’, dat bij de bevrijdingsfeesten als een instortende bouwval werd 

geridiculiseerd. Het nieuw geïnstalleerde vorstenhuis zag dit ‘gebouw’ juist 

als een positieve referentie. Koning Willem I legde de eed af in een gotisch 

gedecoreerde zaal; Willem II werd met gotische erepoorten verwelkomd in 

Nederland en verbond de jonge monarchie met een aantal neogotische 

bouwwerken nadrukkelijk aan de Middeleeuwen. Met de door hem zelf 

ontworpen neogotische paleizen in Den Haag en Tilburg zette hij dit 

staatkundig bouwwerk gedurende zijn – overigens zeer korte – bewind 

letterlijk en figuurlijk weer overeind.91 De dynastieke betekenis van de stijl 

blijkt in Den Haag, waar Willem II met de neogotische vleugel aan het paleis 

Kneuterdijk (1840–1848) tegelijk een nieuw voorplein vormde voor het 

Paleis Noordeinde – daarmee zichzelf spiegelend aan Frederik Hendrik, 

bouwheer van Noordeinde – en dit plein gebruikte als decor voor een 

ruiterstandbeeld van Willem van Oranje, ditmaal, als tegenhanger van het 
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beeld op het Plein, in zijn rol als stamvader van het negentiende-eeuwse 

vorstenhuis. 92 

De middeleeuwse bouwkunst werd hier dus publiekelijk geschikt verklaard 

voor andere dan kerkelijke bouwwerken, het bouwtype waaraan ze, volgens 

de karakterleer, tot dan steeds was verbonden. Ze bleek ook te kunnen 

fungeren als symbool van het grafelijke en stadhouderlijke bewind in 

Nederland en als zodanig te kunnen worden ingezet om de nieuwe 

parlementair-constitutionele monarchie, beschouwd als een 

gemoderniseerde, gedemocratiseerde voortzetting van dat bewind, een 

gezicht te verschaffen.  

Direct verwijzen naar de Nederlandse dertiende eeuw deed Rose overigens 

niet. Via de romaans geïnspireerde Rundbogenstil van het gebouw van de 

Hoge Raad legde hij eerder een verband met de Romeinen, tenslotte de 

vaders van ons recht, en de ‘middeleeuwse’ elementen in de 

ministeriegebouwen waren niet afkomstig uit de Nederlandse gotiek, maar 

uit het Florentijnse quattrocento, met zijn reminiscenties aan de macht en de 

representativiteit van de Florentijnse adel door Schinkel bij uitstek geschikt 

geacht voor de nieuwe bouwwerken van het moderne openbaar bestuur.93 Zo 

bleef hij binnen de perken van de Schinkelschule. Maar door een historische 

stijl een ideologische lading toe te kennen, maakte hij tegelijk een opening 

naar een architectuuropvatting van nationale kleur. 

Veelzeggend is in dit verband dat Rose ook bij de restauratie en verbouwing 

van de Grote Zaal op het Binnenhof (nu bekend als de Ridderzaal), een van 

zijn eerste daden als rijksbouwmeester, een verband legde tussen de gotiek, 

de nationale politieke geschiedenis en de eigen tijd. Als vergaderzaal van de 

Graven van Holland vormde deze een verre voorloper van het parlement. De 

zaal was echter ernstig vervallen en had geen functie van betekenis meer: 

men hield er de trekkingen van de staatsloterij. Wel had de zaal nog steeds 

een symboolfunctie en werd de voorgevel bijvoorbeeld in cartoons gebruikt 

als beeldmerk van het democratische bestuur in Nederland.94 Rose wilde de 

bouwvallige zaal weer de centrale plaats geven in het Binnenhof en voorzag 

hem daartoe van een nieuwe, in gietijzer uitgevoerde, neogotische 
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kapconstructie, met de bedoeling er een ‘eerezaal’ voor de nationale helden 

van te maken, analoog aan de Walhalla bij Regensburg.95 De Grote Zaal kreeg 

zo stilistisch een plaats in de ontwikkelingsgeschiedenis van de nationale 

bouwkunst en met zijn moderne constructie en nieuwe functie tegelijk een 

progressieve rol in de eigentijdse architectonische cultuur. Ook bij Rose 

figureerde de geschiedenis steeds als stapsteen naar de toekomst. 

Rose zocht in feite naar een methode om, vanuit het waarheidsdenken, maar 

binnen de grenzen van de karakterleer, uitdrukkingsvormen te vinden voor 

nieuwe bouwtypen. ‘Waarheid’, zo schreef hij in 1854, ‘is de uitdrukking van 

het gebouw, overeenkomstig zijne bestemming: het gebouw moet bij uit- en 

inwendige beschouwing dien indruk op ons gemoed maken, die beantwoordt 

aan het doel waarvoor het is ingerigt. (...) Men is gewoon deze voorwaarde uit 

te drukken door het woord “karakter”, maar dit is niet volkomen juist, want 

een gebouw kan karakter hebben zonder waarheid te bezitten; immers is dit 

zoo dikwerf het geval, als de ontvangen indruk niet overeenkomstig is met de 

bestemming van het gebouw.’96 Waarheid en karakter, kernvorm en 

kunstvorm, waren dus niet hetzelfde, maar wel onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Hier lag een opening naar het denken van Cuypers, voor wie, 

vanuit zijn ideologisch gekleurde architectuuropvatting, waarheid en karakter 

min of meer samenvielen. Het ornament volgt bij hem functie en constructie. 

Op de bijeenkomst der leden in 1859 ging Rose nog eens uitgebreid in op het 

probleem van een eigentijdse nationale stijl en introduceerde hierbij een 

tweeledig stijlbegrip.97 Hij maakte een onderscheid tussen ‘konstructie’ en 

‘schoone bouwkunst’, tussen de bouwkunst als wetenschap en als kunst ‘op 

zichzelve genomen’. Rose waardeerde de betekenis van de constructie 

daarmee anders en lager dan Cuypers en Viollet-le-Duc. De constructie was 

de min of meer vanzelfsprekende uitdrukking van de graad van ontwikkeling 

van een volk. Deze verschilde echter steeds minder van die van de ons 

omringende landen en miste onderscheidend vermogen. De constructie 

alleen was dus niet genoeg om tot een nieuwe nationale bouwkunst te komen 

– vandaar de nadruk op kunst. Maar juist het esthetische aspect baarde Rose 

zorgen, want de ontwikkeling hiervan vergde kunstgevoel. Het ontbrak de 
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bouwkunst aan een voorbeeld, aan een ‘oorspronkelijk schoon’ als het 

mensbeeld of de natuur, waar schilders en beeldhouwers zich op konden 

baseren, voor de ontwikkeling van dat kunstgevoel. De bevrijding van de vijf 

orden was op zich een grote winst, maar hield ook een risico in. Deze kon 

gemakkelijk omslaan in artistieke bandeloosheid. Als oplossing herhaalde hij 

allereerst nog weer eens zijn aan Durand ontleende ontwerpmethode: om de 

architect de ‘aesthetische waarde en het eigenaardige van iedere vorm’ bij te 

brengen ‘diende [men] met de eenheden en haren onderdeelen te beginnen, 

en met de hoofdvormen en hare zamenstellingen te eindigen. Op deze wijze 

geraakt men niet alleen in het bezit van een rijkdom van vormen, maar heeft 

men het karakter van ieder van deze leren kennen. Voegt men nu nog 

bovendien bij dit onderwijs dat van het vervormen der voorwerpen, en voorts 

dat om ze overeenkomstig het doel zamen te stellen en te bekleeden, dan 

bezit de bouwkunstenaar de middelen om zijne denkbeelden uit te drukken. 

Hij is dan onafhankelijk geworden van alle stijlen: de aesthetica is alleen zijn 

richtsnoer (...)’.98  

Inspiratie en gevoel namen daarbij de rol over van de orden en de 

gecanoniseerde stijlen. De ‘inspiratie’ bracht de ‘scheppende 

verbeeldingskracht’ van de architect in werking. Zijn ‘veredeld kunstgevoel’ 

maakte gebruik van de ‘onder zijn bereik gebrachte vormen’, die hij zodanig 

wijzigde, ‘tot dat zij hem voldoen en zijne gedachte uitdrukken’. En aangezien 

dat gevoel alleen van de eigen tijd kon zijn en het bovendien ‘bij ons’ was 

ontwikkeld, moest het dus wel ‘Nederlandsch’ zijn.99 Een nationale 

bouwkunst ontstond dus wanneer een architect uitgaande van de stand van 

techniek in zijn land een gegeven programma naar zijn gevoel vormgaf. Een 

positie die, ondanks de verschillende waardering van materiaal en 

constructie, ook weer niet zo ver afstond van Cuypers.  

Maar daarmee was het probleem nog niet opgelost hoe dat kunstgevoel te 

ontwikkelen, en wel zo dat het voldeed aan de eisen van de karakterleer. 

Compositie, constructie en ornament moesten een passende uitdrukking zijn 

van de functie van het gebouw. De associaties die het gebouw opriep bij de 

beschouwer dan wel gebruiker bleven essentieel om het als kunstwerk 
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betekenis te geven. En bij het uitwerken van het begrip ‘passende 

uitdrukking’ gaf Rose – naast de inspiratie en het gevoel van de architect – de 

historische stijlen toch weer een belangrijke rol en ook de gotiek een 

prominente positie, zij het van heel andere aard dan bij Cuypers.  

Naar achttiende-eeuws gebruik associeerde Rose de gotiek in eerste instantie 

met de ernst, waardigheid en verhevenheid passend voor religieuze 

gebouwen. Nog in 1862 had hij, naar aanleiding van de vraag waarom de 

gotiek ‘op geene der akademieën werd onderwezen’ zijn visie ontwikkeld op 

de mogelijkheden van deze stijl en de verzamelde leden van de Maatschappij 

voorgehouden: ‘Zoo kunnen de romantische stijlen van het ernstig sombere 

tot het weemoedig eerwaardige, en daarna tot het grootsch verhevene 

opklimmen, met onmerkbare overgangen, aan deze rigting bijzonder eigen, 

en wat men tot heden te vergeefs met de klassische stijlen heeft trachten te 

verkrijgen.’ Om zich van deze eigenschappen van de gotiek te overtuigen 

hoefde men slechts de kerkgebouwen in de beide richtingen te vergelijken.100 

Oppervlakkig gezien leek hij hier toch weer gewoon aanhanger te blijven van 

de karakterleer in zijn historiserende variant. Maar in dezelfde verhandeling 

werden vervolgens de studie en de toepassing van de beginselen van de 

middeleeuwse bouwkunst in den brede aanbevolen, zij het niet naar de letter, 

maar naar de geest. Men moest zich hoeden voor nieuwe stijlregels, afgeleid 

uit de geschiedenis – vrijheid voor de kunstenaar bleef voor Rose altijd regel 

nummer één – maar de romantische stijlen konden bijzonder bruikbaar zijn 

om van te leren hoe men ‘denkbeelden kan uitdrukken die anders niet of zeer 

moeyelijk te verwezenlijken zijn’.101 Ze waren kortom bruikbaar voor het 

exploreren van nieuwe mogelijkheden in de betekenisgeving van gebouwen, 

in het passend uitdrukken van het karakter van de nieuwe bouwopgaven 

waarvoor de architect in de negentiende eeuw werd gesteld – maar met de 

nodige beperkingen.  

De gotiek was bruikbaar, mits men zich bewust was van de gebreken die ze bij 

haar ‘hooge verdiensten’ ook had. ‘Zoo zijn de harmonie en de verhouding 

niet altoos even prijzenswaardig; zoo is de orde meestal zeer zamengesteld, 

en somtijds ook vrij verwaarloosd (...) en eindelijk is het ornament meestal 
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weinig schoon te noemen’, aldus Rose.102 En dat geeft aan hoezeer hij, met 

zijn open oog voor nieuwe ontwikkelingen, toch ook vast zat aan de klassieke 

ordonnanties. Want met deze opmerkingen kritiseerde hij juist die elementen 

van de gotiek die voor gotisch rationalisten als Cuypers het essentiële 

onderscheid vormden met de klassieke ontwerpopvatting: de organische 

compositie, het primaat van de constructie boven de orde en het vrije 

verwerken van de levende natuur in het ornament, steeds ondergeschikt aan 

de structuur van het gebouw.  

Met zijn ontwerpen voor de Haagse regeringsgebouwen toonde Rose zich 

onconventioneel. Hij zondigde niet alleen in stilistische maar ook in 

materiële zin tegen de karakterleer. De toepassing van ijzer voldeed 

bijvoorbeeld niet aan de ernst en de waardigheid vereist voor een dergelijk 

gebouw, maar hij bleef nadrukkelijk binnen de grenzen van de klassieke 

ontwerpleer. Zo gold voor Rose dus uiteindelijk: gotiek ja, mits binnen de 

grenzen van de klassieke canon. De gotiek (‘romantiek’) was voor hem 

bruikbaar waar het ging om de problematiek van de architectuur als taal, als 

uitdrukkingsmiddel in een veranderende samenleving; niet bij het zoeken 

naar een ontwerpmethode passend voor het oplossen van eigentijdse 

opgaven. Wat dit laatste betreft bleef hij volgeling van Durand en daarmee op 

afstand van Cuypers’ door Viollet-le-Duc geïnspireerde ontwerpopvatting.  

‘Karakter’, zo constateerde een jury van de Maatschappij tot Bevordering der 

Bouwkunst nog in 1863, ‘is den indruk die door de bouwvormen en de keuze 

van materialen op beschaafde burgers wordt teweeggebracht.’103 Hun oordeel 

was dus de toets voor de juistheid van het karakter van een gebouw. De 

‘beschaafde burgers’ waren echter genadeloos in hun kritiek ten aanzien van 

Roses overheidsgebouwen. Men vond deze of niet klassiek genoeg of te 

weinig gotisch en men vond dat de waarheid geweld was aangedaan. Met zijn 

‘restauratie’ van de Grote Zaal had hij bovendien de historische integriteit 

van het gebouw aangetast en zo opnieuw zijn eigen waarheidsbeginsel – hier 

gelijkgesteld met historische juistheid – verloochend. Deze discussie – 

waarin ook Alberdingk Thijm een belangrijke rol speelde104 – is hier verder 

niet aan de orde, maar onderstreept dat Rose, met zijn bescheiden 
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afwijkingen van de bestaande canon, voor het oog van zijn tijdgenoten al 

rammelde aan de conventies. De publieke opinie had grote moeite met het 

door hem geschapen beeld van een monumentaal openbaar gebouw. Cuypers 

kon hieraan aflezen wat hem te wachten stond met zijn gotisch en 

renaissancistisch georneerde bakstenen skeletconstructies als behuizing voor 

het nationale museum. Wat in 1863 Roses opvatting was over de Nederlandse 

renaissance is niet bekend. Hij hield zich op dit thema vooralsnog op de 

vlakte. Pas in 1872 liet hij zich hier expliciet over uit, met een opmerking die 

terugverwees naar Cuypers’ ontwerp voor het museum en zijn toelichting 

daarop.105  

 

Rose was dus niet ongevoelig voor nieuwe ontwikkelingen en had een open 

oog voor de gotiek. Maar voor een toepassing van de rationele beginselen 

naar Viollet-le-Duc en dat in naar de gotiek verwijzende vormen was van hem 

waarschijnlijk niet veel steun te verwachten. De opvatting hierover binnen de 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst was wel in beweging en 

mogelijk nam Rose hier wat van mee. Aanleiding om zijn opvatting over de 

stijlkwestie in het algemeen en de gotiek in het bijzonder weer eens uiteen te 

zetten, was de zevende jaarlijkse bijeenkomst der leden te Amsterdam. De 

bijeenkomst vond plaats in juli 1860, maar het verslag werd pas in 1862 

gepubliceerd in de Bouwkundige Bijdragen, aan de vooravond van de 

prijsvraag voor het museum. Er werd gediscussieerd over de vraag: ‘Bestaat 

er eenige gegronde reden waarom, voor zooverre ons bekend is, op geene der 

akademiën, zoo in ons land als daar buiten, in de gotische bouwkunst 

onderwijs wordt gegeven?’ Als om het belang van deze kwestie te 

onderstrepen, had de afdeling Amsterdam de directeur van de Koninklijke 

Academie, M.G. Tetar van Elven, architect, in de vergadering uitgenodigd om 

zijn mening te geven. In 1848 was Van Elven nog zwaar bekritiseerd vanwege 

zijn uitgave van een Vignola der Ambachtslieden. Nu liet hij blijken de 

beginselen der middeleeuwse bouwkunst te hebben omarmd, juist vanwege 

het ‘begrip van waarheid en ongekunsteldheid’ in haar kunstwetten. Hij zag 

een grote toekomst voor deze stijl: ‘te oordelen naar den gang der 
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tegenwoordige denkbeelden laat het zich voorzien, dat hij van grooten 

invloed zal worden op den kerkbouw niet alleen, maar op de toekomstige 

ontwikkeling en opvoering der bouwkunst in het algemeen.’106 Er was dus 

beweging in de standpunten rond het gotisch rationalisme, maar daarmee 

was de weg voor Cuypers nog niet geëffend. 

 

De voorzitter van de afdeling Rotterdam van de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst, opvolger van Rose, Johan Frederik Metzelaar 

(1818–1897) ,107 het tweede jurylid aangesteld door Thorbecke, was het 

duidelijk niet eens met Tetar van Elven. In zijn bijdrage aan de discussie 

benadrukte Metzelaar de risico’s van het onderwijs in de gotische 

stijlvormen, niet zozeer vanwege de gotiek zelf, als wel vanwege het gevaar 

dat dit zou leiden tot de introductie van een nieuwe academische canon: ‘door 

het onderwijzen van den gothischen stijl [zal men] dezelfde bezwaren te 

voorschijn roepen en in dezelfde dwaling vervallen, als bij het tegenwoordig 

onderwijs in bouwkunstige vormen van antieken oorsprong het geval is. Als 

van zelf zal het systeem van parten, modullen en vaste maten of 

onveranderlijke verhoudingen zich ingang verschaffen, en zoo doende de 

vrijheid van conceptie belemmerd worden.’ Historische kennis van ‘de 

waarde en betekenis van der vormen, verhoudingen en geledingen’ was van 

groot belang voor de architect – Metzelaar had in 1858 geprobeerd de 

Maatschappij te enthousiasmeren voor een geschiedenis der bouwkunst in 

Nederland – maar vooral om te leren ‘zien en gevoelen’.108 In die zin viel hij 

Rose bij in diens angst voor beknotting van de artistieke vrijheid.  

In de praktijk was Metzelaar echter minder terughoudend ten aanzien van de 

nieuwe ontwikkelingen, ingezet met de discussie rond de gotiek. Zijn ontwerp 

voor het Rotterdams Leeskabinet in ‘Helleensche Renaissance’, voltooid in 

1862, werd weliswaar gezien als bewijs voor het feit dat hij nog geheel de 

‘toongevende richting van Schinkel’ volgde. Maar zijn ontwerpen voor een 

Agentschap van De Nederlandsche Bank en een vestiging van de 

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, een jaar later ontworpen, laten zien 

dat zijn richting zich inmiddels had gewijzigd: ‘uit het in 1863 voltooide 
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gebouw der bijbank of Agentschap der Nederlandsche Bank spreekt een 

geheel anderen geest, een romantische, die ook zijn latere werken, meest 

allen in zuiveren baksteenbouw, bleven kenmerken’, aldus de secretaris van 

de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in een terugblik op zijn werk 

in 1897.109 

Ook Metzelaar was in principe aanhanger van het stijlpluralisme gebaseerd 

op de karakterleer, zoals gepraktiseerd door de Schinkelschüler in Berlijn. E. 

Titz en F. Hitzig worden als zijn grote voorbeelden genoemd. En de gotiek 

duikt bij hem als vanzelfsprekend op in ontwerpen voor kerkgebouwen, zowel 

protestants als katholiek.110 Maar met de twee genoemde ontwerpen kreeg de 

karakterleer een aanmerkelijk vrijere toepassing. Zijn manier van omgaan 

met historische motieven werd meer eclectisch. Romaanse en gotische 

elementen blijken nu ook toepasbaar te zijn voor openbare gebouwen van 

enige importantie en de Italiaanse renaissance trad naar voren. In de gevel 

van het gebouw voor de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zijn Italiaans-

renaissancistische venstertraveeën gevat in een kolossale orde van als 

gotische bundelpijlers geprofileerde halfzuilen, gedekt door een entablement 

dat met een romaans rondboogfries – in plaats van de gebruikelijke klassieke 

friezen – de afsluiting vormt van dit hoogst eigenzinnige ontwerp. Ook 

Metzelaar was dus vanuit de geschiedenis op zoek naar een nieuwe 

vormentaal voor de eigen tijd. De classicistische beeldmiddelen werden niet 

langer zonder meer geschikt geacht voor het verbeelden van een door de 

Verlichting geïnspireerd genootschap als de Maatschappij tot Nut van ’t 

Algemeen en een zo nieuw instituut als de nationale bank.111  

Het dilemma van de stilistische karakterleer kwam hier in optima forma naar 

boven. Een bank, laat staan een bankgebouw, was iets wat het grote publiek 

in Nederland nog nauwelijks kende en ook een landelijk opererende sociaal 

culturele instelling als het Nut was een betrekkelijk nieuw fenomeen. 

Gebouwen voor dergelijke instellingen waren nooit onderwerp geweest van 

een van de prijsvragen van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 

en juist het ontbreken van eenduidige voorbeelden, van gesanctioneerde stijl- 

of ornamentaanduidingen, lijkt Metzelaar te hebben geïnspireerd tot een 
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eigenzinnige, oorspronkelijke oplossing. Met schijnbaar gemak gaf hij een 

eigen interpretatie aan de door Rose zo zwaarwichtig uiteengezette 

leerstukken. Het feit dat hij groot was geworden in een sterk op utilitaire 

opgaven gerichte Rotterdamse praktijk kan hierin meegespeeld hebben.112 

Vanuit een in wezen rationalistische werkwijze wist hij de nieuwe 

gebouwtypen met een gerichte keuze uit het historisch vormenrepertoire een 

eigen karakteristiek te geven. Karakter bleef het kernbegrip bij de keuze van 

het ornament, maar bij het vinden van het juiste karakter speelde de intuïtie 

een steeds grotere rol.  

De omslag in het werk van Metzelaar, terugkijkend gesignaleerd door Rieber, 

lijkt uiteindelijk dan ook niet zozeer de overgang aan te kondigen van klassiek 

naar (meer) romantiek, van Schinkel naar Schinkelschüler, als wel de 

geleidelijke overgang van de karakterleer in haar historistische variant, met 

haar nauw omschreven stijlen en vormenrepertoires voor ieder gebouwtype, 

naar een gaandeweg steeds persoonlijker getint eclecticisme gebaseerd op 

rationele beginselen (‘waarheid’). Het begrip ‘vrijheid’ in de architectuur 

begint hier, nog onuitgesproken, een andere betekenis te krijgen dan die Rose 

er aan gaf. Het gaat niet meer zozeer om de vrijheid van de architect 

tegenover zijn opdrachtgever wat betreft de stijlkeuze, maar om de vrijheid 

van de architect ten opzichte van formele tradities, van in formele zin 

gedefinieerde begrippen als orde, stijl en karakter. Tegenover de orde en de 

geschiedenis treedt de persoonlijkheid van de architect, treedt de architect als 

oorspronkelijk ontwerper, als vrijscheppende kunstenaar steeds sterker naar 

voren. Geheel volgens de theorie van Rose, en parallel aan de ontwikkeling 

die ook Cuypers in deze periode doormaakte, werden ook in het werk van 

Metzelaar de strakke regels van de historische ideaalmodellen gaandeweg 

ondergeschikt gemaakt aan de interpretatie van die modellen door de 

architect met het oog op de veranderende bouwopgaves van de eigen tijd.  

 

Ook het derde architectlid in de jury, Abraham Nicolaas Godefroy (1822–

1899), was als (toen nog) secretaris van de Maatschappij tot Bevordering der 

Bouwkunst, aanwezig bij de discussie rond de gotiek in het onderwijs op de 
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bijeenkomst der leden in 1860.113 Een aanwijsbare inbreng had hij niet. Maar 

met zijn pleidooi voor de herinvoering van een baksteenstijl in Nederland had 

hij al in 1854 een belangrijke aanzet gegeven – vooralsnog alleen verbaal – 

voor een verandering in het denken over de monumentale waarde van dit 

materiaal en daarmee de eerste stap gezet op weg naar de herwaardering van 

de nationale historische bouwwerken als bron voor de eigen tijd. Het 

verdringen van schoon metselwerk uit het moderne stadsbeeld, in het 

bijzonder dat van Amsterdam, zag hij als een gevaarlijke breuk met de 

geschiedenis. Want juist dit ‘vaderlandsche materiaal’ was een middel om het 

volk weer eerbied te doen verkrijgen voor de ‘vaderlandsche bouwwerken’, als 

opstap naar een nieuwe nationale bouwkunst. Het idee dat een gebouw als 

onderdeel van stad en stadsbeeld ook een opvoedkundige rol en een 

stichtende werking kon, of zelfs moest hebben, zoals gesuggereerd in het 

prijsvraagprogramma, was hem dus niet vreemd.  

Als product van de Hollandse klei was baksteen bovendien bijzonder geschikt 

voor de verheffing van de ‘vaderlandsche kunstvlijt’. En daarbij dacht hij niet 

zozeer aan het ambacht, als wel aan de industrie. Want juist de verbeteringen 

en vernieuwingen in de bouwindustrie maakten het mogelijk ook wat betreft 

de ‘gepaste mate van versiering’ met baksteenbouw te voldoen aan de ‘billijke 

eischen van onzen tijd’. Vooral in de stijgende productie van profielstenen en 

ornament in terracotta zag hij een belofte voor de toekomst. ‘De bloei van een 

vaderlandsche bouwstijl berekend voor zijn eigen industrie is geen 

hersenschim’, concludeerde hij na een bezoek aan de tentoonstelling van 

producten van de Nederlandse baksteenindustrie.114 

In de kerkbouw zag hij een ‘lofwaardige zucht tot invoering van dezen 

[baksteen]stijl’. Maar hij waarschuwde tegelijk voor het gevreesde ‘slaafsch 

nabootsen’ van de gotische vormen, een waarschuwing die in 1854 ook nog 

gold voor de baksteenarchitectuur van de zestiende en zeventiende eeuw, 

genre Vredeman de Vries, De Keyser en De Key. Zonder deze met name te 

noemen waarschuwde hij architect en ambachtsman voor ‘zamengesteld 

werk’ en ‘bizarre gewrochten, die zich door zonderlingheid alleen 

onderscheiden’ – waarmee hij de grotesken en het rolornament naar 
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Vredeman de Vries en Ditterlin zal hebben bedoeld – en verwees ook voor het 

ontwikkelen van de eigentijdse vaderlandse baksteenstijl in de categorie 

monumentale gebouwen naar het strenge classicisme van Vingboons en Van 

Campen. Ondanks het niet-nationale materiaal bleven panden als het 

Trippenhuis en bovenal het stadhuis op de Dam ook voor een nieuwe 

baksteenarchitectuur ideaalmodel: ‘Nergens ontwaart men aan eenig deel van 

dit merkwaardig bouwwerk iets, dat naar valsche speling des vernufts gelijkt, 

zoo als in vele gebouwen van hetzelfde tijdperk maar al te veel wordt 

aangetroffen. Overal blijft de kunstenaar die met de uitvoering belast was, 

ondergeschikt aan den bouwmeester die het plan ontwierp, dat door zijn 

statigen eenvoud nog altijd onze ongedeelde bewondering wekt. Het 

handwerk zij en blijve steeds middel, de bestemming van het bouwwerk het 

doel, dat door het eerstgenoemde moet verwezenlijkt worden.’ 

Statige eenvoud, constructie en ornament ondergeschikt aan de hoofdvorm: 

ook bij een pleidooi voor een nationale baksteenstijl bleef toch het classicisme 

de formele norm. De Nederlandse renaissance was duidelijk nog niet aan de 

orde, laat staan de gotiek. Wel schoof Godefroy aan het slot van zijn betoog – 

enigszins verrassend – de Italiaanse bouwwerken van de veertiende, 

vijftiende en zestiende eeuw naar voren als ‘nog altijd rijke bronnen ter 

bestudering van den baksteenstijl’.115 Waarschijnlijk weerklinkt hierin de 

Duitse invloed, met name van architecten als Persius en Stüler, die zich op 

deze voorbeelden oriënteerden.116 Het uit Duitsland overgewaaide 

classicistisch rationalisme, nieuwe ontwikkelingen in de Nederlandse 

bouwindustrie en het heel eigentijdse verlangen naar een nationale stijl 

vonden elkaar zo, nog wat onwennig, in de baksteen, als hét materiaal voor 

een nieuwe architectuur.  

Interessant is dat Godefroy de vergadering een plaatwerk toonde van de 

Engelse architect F. Goodwin getiteld Domestic Architecture, als een goed 

voorbeeld hoe men in de categorie burgerlijke bouwkunst met baksteen zou 

kunnen werken.117 Naast het Duitse stijlpluralisme was dus ook het wat 

eerdere stilistisch utilitarisme van de Engelsen nog populair in Nederland 

rond het midden van de jaren vijftig. Vanuit een zeer pragmatische instelling 
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werd in deze opvatting het karakter van het gebouw gemodificeerd door de 

keuze en de hoeveelheid van het ornament, waarbij historische stijlen werden 

aangepast aan nieuwe doeleinden. Stijl was in deze opvatting, door het 

ontbreken van ideologische connotaties, nog alles behalve een dilemma. Men 

citeerde opgewekt uit alles wat voorhanden was. Voorop stond de 

samenklank van het gebouw met de ‘pictorial impact of the site.’118 Kortom, 

de context was even belangrijk voor het bepalen van het karakter van het 

burgerlijke bouwwerk als de functie. De High Victorians waren inmiddels – 

als eerder beschreven – druk doende dit principe ook op de monumentale 

bouwkunst toe te passen, maar vanuit een meer radicale stijlopvatting. 

In de loop van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig had Godefroy 

zijn gedachten over een ‘nieuwe nationale bouwkunst’ verder ontwikkeld en 

was daarmee eigenlijk steeds meer in twijfel geraakt over hoe het nu verder 

moest met de esthetische kant daarvan. Tijdens de bijeenkomst der leden in 

1857 kwam hij, zoekend naar een antwoord op de vraag ‘wat kan en behoort 

gedaan te worden aan de vorming van de architect’, met een tamelijk 

abstracte verklaring in de rationalistische lijn van Rose. Een bouwwerk moest 

voldoen aan de wetten der natuur en de behoeften van de mens en dat in 

passende vormen. Bij gepaste vormen stond waarheid voorop, en die werd 

bereikt door te voldoen aan hechtheid en doelmatigheid. Daarmee leek hij het 

zoeken naar autonome, architectuur immanente vormwetten voort te zetten. 

Maar met zijn opmerking dat, naast de andere kunsten en het tekenen, de 

studie van de geschiedenis van essentieel belang was in de opleiding van de 

architect, schoof hij op naar een meer door de context bepaalde stijlopvatting. 

‘Wat (…) aan deze zo aantrekkelijke studiën de kroon opzet’, zo stelde hij, ‘is 

de kennis van de geschiedenis der volken waarvan wij de zeden, gewoonten 

en denkwijzen afspiegelen en vooral de beschouwing der bouwwerken zelven, 

en het bestuderen van hun optisch effect in verband met het landschap of de 

plaats hunner stichting, waardoor de natuur met de kunst zamenwerkt tot het 

voorbrengen van een onvergetelijk geheel.’119 Wat tot dan toe alleen gold voor 

de categorie van de landelijke bouwkunst werd hier, naar het lijkt voor het 

eerst binnen de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, in algemene 
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termen geponeerd: de architectuur wordt neergezet als de resultante van 

historische, geografische en maatschappelijke factoren, de architectonische 

compositie wordt opgevat als het product van programma en locatie, als de 

verbeelding van een functie, en dat in directe samenhang met een gegeven 

landschap of stadsbeeld. Vooral in dat laatste school het nieuwe. In 

Godefroys stellingname weerklinkt sterk de idee dat een gebouw zijn 

betekenis ontleent aan de context waar het uit voortkomt en daar vervolgens 

als zodanig ook weer vormend op inwerkt. De plaats en de betekenis van het 

gebouw in zijn maatschappelijke en stedenbouwkundige context staan 

centraal en daarmee zat Godefroy in principe op eenzelfde lijn als Cuypers.  

In de praktijk bleef hij echter de studie van Italië in de vijftiende en zestiende 

eeuw aanbevelen – niet meer de veertiende – vanwege de ‘eenvoud en kracht 

van uitdrukking gepaard aan ongedwongenheid en verscheidenheid van 

bestemming bij een welbegrepen aansluiting aan de heerlijke werken der 

natuur’.120 Hij hinkte dus enigszins op twee gedachten.  

Twee jaar later, in 1859, toen bij de bijeenkomst der leden het probleem van 

een nationale bouwkunst aan de orde werd gesteld, voegde Godefroy hier een 

element aan toe en formuleerde hij het dilemma waar de architect bij de 

keuze voor een door de context bepaalde stijl voor kwam te staan.121 Hij 

herhaalde nog eens zijn variant van de karakterleer, waarbij het karakter niet 

meer alleen uitdrukking was van de functie en de betekenis van het gebouw, 

maar zich ook wijzigde naar gelang de context, en sprak de hoop uit dat 

daaruit een nieuwe architectuur zou ontstaan: ‘Bestuderen wij de behoeften 

van het bouwwerk in verband met het klimaat en regelen wij de soorten en 

zamenvoeging der materialen geheel met het oog op de duurzaamheid, dan 

zal, wij twijfelen er niet aan, onze kunst wederom dat eigenaardige soliede 

karakter aannemen.’ Dat ‘soliede karakter’ was niet het probleem, zeker niet 

voor Godefroy, die de ontwikkelingen in de bouwfysica op de voet volgde.122 

Maar bij het ontstaan van een ‘eigenaardige’ architectuur uit materiaal en 

constructie zag hij de grote historische kennis van de huidige architecten als 

hinderpaal. Wat nauwelijks een generatie eerder nog blijmoedig werd 

omarmd als een onuitputtelijke bron, werd nu beschouwd als een belangrijke 
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hindernis op de weg naar die nieuwe nationale bouwkunst. ‘Waarlijk, het kost 

den kunstenaar veel, de hem zoo wel bekende schatten van Rome, Athene, 

Memphis, Byzantium, Granada enz. enz. onaangeroerd te laten, terwijl zij 

hem volop aangeboden worden en hij er eene volstrekte heerschappij over 

voeren kan, om zich alleen te bepalen tot de verstandige beredenering van 

hetgeen het treurige klimaat en de wel eenvoudige, maar toch niet 

ongekunstelde zeden en gewoonten van zijn land eischen.’ De tijd van het 

opgewekt citeren was – zie weer de hartenkreet van Pugin – ook wat hem 

betreft voorbij. Het besef dat er zoiets bestond als een historische band 

tussen kunst en samenleving maakte de keuze van een historische stijl tot een 

ideologisch dilemma. Men kon niet langer naar believen kiezen en het 

oplossen van het vraagstuk welke kunst het beste bij de eigen samenleving 

paste, vanuit welke historische traditie men het beste op zoek kon gaan naar 

een kunst voor de eigen tijd, stelde hoge eisen aan het individuele talent van 

de kunstenaar. Dit vereiste de gave om de ‘gepastheid en de toepasbaarheid’ 

van het beschikbare historisch vormenrepertoire te onderscheiden.123 

Daarmee liet Godefroy zijn angst blijken voor bandeloosheid, eerder in 

dezelfde vergadering geuit door Rose.  

En dan was er het probleem van de gevolgen die de gemaakte keuzes zouden 

hebben in het publieke debat. Het ‘optisch effect’ van het gebouw was 

tenslotte niet meer een louter esthetische aangelegenheid, was niet meer 

alleen een kwestie van ‘gepastheid’ in formele zin, maar kreeg steeds 

nadrukkelijker ideologische en politieke implicaties, zoals in Engeland met de 

debatten rond de Foreign Offices van Scott duidelijk was gebleken. De 

gemengde hard- en baksteenbouw in Nederland uit het begin van de 

zeventiende eeuw was waarschijnlijk wel te beschouwen als de meest 

‘nationale’, aldus Godefroy, en in die zin was hij een eindje opgeschoven sinds 

1854. Maar hij vreesde ernstige bedenkingen hiertegen vanuit het publiek. 

Want wat was nationaliteit: het gemeenschappelijk streven van een volk naar 

een doel van algemeen belang. Het verlangen naar vrijheid in het kerkelijk, 

staatkundig en burgerlijk leven in de zestiende en zeventiende eeuw vormde 

zo’n doel. Maar nu, in een periode van relatieve rust en vrede, was er geen 
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collectief doel. Iedere keuze kon dan ook rekenen op zowel bijval als 

bezwaren. Daarmee schetste hij een belangrijk dilemma van de architect in 

zijn tijd – het dilemma dat het architectuurdebat in Nederland de komende 

decennia zou beheersen. De overgang van een immanent naar een contingent 

stijlbegrip, van autonome kunstwetten naar een contextuele architectuur, kon 

mogelijk de architectuur als artistieke discipline redden en de 

concurrentiepositie van de architect tegenover de ingenieurs en de 

aannemers versterken. Deze laatsten konden – zoals gezegd – dankzij de 

moderne handboeken zonder veel moeite ieder bouwtype in elke gewenste 

stijl uitvoeren. Maar alleen de architect kon de ‘verstandige beredenering’ 

maken, om met Godefroy te spreken, welke stijlvormen voor de gegeven 

opgave op het specifieke moment en voor de specifieke plaats het meest 

passend waren.124 Alleen de architect wist het ‘treurige klimaat’ en de 

‘eenvoudige zeden’ van Nederland te vertalen in een nieuwe architectuur. De 

keuze die hij daarbij maakte, was echter een individuele, persoonlijke 

interpretatie van de toestand van de samenleving en daarmee tegelijk een 

politieke uitspraak, en dat maakte hem kwetsbaar. Want in een pluralistische 

samenleving – zeker de Nederlandse – was het bijna per definitie onmogelijk 

één uitdrukkingsvorm, één stijl te vinden waar allen zich in zouden kunnen 

vinden. Binnen één groep was het al nauwelijks mogelijk een stijl 

geaccepteerd te krijgen als unieke uitdrukking van die gemeenschap en haar 

collectieve geschiedenis, zoals Cuypers met zijn strijd voor de introductie van 

zijn neogotiek in de katholieke kerkbouw had ervaren. Voor de Nederlandse 

samenleving als geheel lag dit nog veel complexer, zoals uit de discussie over 

de stijl voor het nieuwe ‘kunstmuzeüm’ zou blijken.  

Godefroy stond op de drempel van een nieuwe, eclectisch-rationalistische 

architectuuropvatting, door Metzelaar en in mindere mate ook door Rose 

eigenlijk al in praktijk gebracht, maar hij twijfelde nog en viel terug op de 

immanente vormwetten. De tijd der ‘kunstregels’ was weliswaar voorbij, zo 

constateerde ook hij, ‘ieder heeft de vrijheid van conceptie’, maar ‘nimmer 

verliezen de wetten van het schoone hare kracht’.125 Maar waar Rose, daarin 

bijgevallen door Metzelaar, de nadruk legde op inspiratie en kunstgevoel als 
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grondslag voor het doorvorsen van vormen en samenstellingen op weg naar 

een nieuwe nationale bouwkunst, benadrukte Godefroy, zo lijkt het, meer de 

ontwikkeling van een rationeel ontwerpproces met nadruk op 

materiaalgebruik en constructie. En daarmee stond hij in theorie van de drie 

eigenlijk het dichtste bij Cuypers.  

De ontwikkeling in het architectonische denken van Godefroy is ook te zien in 

zijn werk. Het Verenigingsgebouw voor de Koninklijke Nederlandsche 

Yachtclub aan het Nieuwe Werk in Rotterdam uit 1850–1851, zijn eerste 

grote werk, gemaakt in samenspraak met Rose, was in Rundbogenstil en 

geheel gepleisterd, als imitatie van natuursteen. Ook voor het monumentale 

westfront van de Nieuwe Walenkerk aan de Amsterdamse Keizersgracht uit 

1855 (na een brand in 1861 gewijzigd herbouwd) hield hij vast aan een 

natuurstenen gevel, geënt op zijn geliefde Italiaanse voorbeelden uit de 

vijftiende en zestiende eeuw. Wel ontwierp hij voor dit gebouw een 

achtergevel in schoon werk, met zorgvuldig gedetailleerde rondboogvensters. 

Maar drie jaar later, in 1858, ontwierp hij voor het Zeemanshuis aan de De 

Ruyterkade in Amsterdam een sober gebouw, met een scherp getekende 

silhouet, gedomineerd door vier hoektorens en een strak belijnde schuine 

kap, geheel uitgevoerd in schoon metselwerk. Materiaal en compositie zijn 

hier de voornaamste uitdrukkingsmiddelen, met als enig ornament een 

gemetseld fries. Veelbetekenend maakte de baksteen zijn monumentale 

rentree in de hoofdstad met een gebouw dat kwam te staan tussen ’s 

Landszeemagazijn en de pakhuizen van de West-Indische Compagnie. Het 

één in zijn sober baksteenclassicisme in de trant van Van Campen een direct 

voorbeeld voor Godefroy, het ander met zijn speklagen en rolornament een 

gebouw waar hij anno 1858 nog moeite mee zal hebben gehad.126 Het 

Zeemanshuis stond bovendien op een opvallend punt in de stad: aan het 

Open Havenfront, bij de ingang van de voornaamste doorvaarroute naar de 

Amstel en Godefroys ontwerp mag worden geïnterpreteerd als een publieke 

herijking van de opvatting van het monumentale gebouw in het Amsterdamse 

stadsbeeld.127  

In een reeks gebouwen voor de stad Amsterdam werkte Godefroy zijn nieuwe 
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opvatting vervolgens verder uit, met als voornaamste voorbeelden het 

Portugees-Israëlitisch Jongensweeshuis aan de Jodenbreestraat (1862) en 

vooral de reeks ontwerpen die hij maakte voor het Binnengasthuis (1862–

1874). Voorlopig bleef het Italiaanse classicisme daarbij echter het 

voornaamste voorbeeld, ook als het ging om baksteenarchitectuur, zoals 

blijkt uit zijn eerste ontwerp voor het Binnengasthuis uit 1862. Pas rond 1870 

kwam in de reeks ontwerpen die hij voor dit complex maakte ook de ‘eigen’ 

Noord-Europese baksteengotiek als voorbeeld om de hoek kijken; in de 

verwerking hiervan oriënteerde hij zich voornamelijk op eigentijdse Duitse 

voorbeelden.128 Tussen die twee ontwerpen in stond de prijsvraag voor het 

Muzeüm Koning Willem I en een intensieve kennismaking met het werk van 

Cuypers. 

 

Met hun tweeledig stijlbegrip – immanent en contigent – de scheiding tussen 

kernvorm en kunstvorm en de scheiding tussen ‘style absolu’ en ‘style relatif’ 

schoven Rose, Godefroy en Metzelaar op in de richting van Cuypers: ook zij 

kozen voor rationele beginselen als grondslag voor het ontwikkelen van de 

structuur van het gebouw en de stilistische karakterleer, het stijlpluralisme, 

werd bij hen geleidelijk vervangen door de opvatting dat het ornament van 

het gebouw moest voortkomen uit de lokale omstandigheden. Maar het feit 

dat zij bleven hameren op de vrijheid van de architect in de stijlkeuze geeft 

aan dat zij daarbij afstand hielden van de (romantische) idee van Cuypers dat 

stijl en samenleving geïntegreerd konden worden. Voor Cuypers bleef de stijl 

– in navolging van Pugin en Viollet-le-Duc – tegelijk uitdrukking van een 

maatschappelijk ideaal. Voor Rose, Godefroy en Metzelaar was de stijl de 

uitdrukking van de persoonlijke interpretatie van de opgave door de 

architect. Cuypers kan worden beschouwd als een voorloper van wat aan het 

eind van de negentiende eeuw de ‘kunstenaren der idee’ werden genoemd. 

Rose, Godefroy en Metzelaar bleven architectuur zien als een in principe 

waardevrije kunst, die een voor de beschouwer begrijpelijke vorm zoekt voor 

een vanuit de samenleving geformuleerd programma. Bij het zoeken naar een 

nationale stijl – die te vinden was een duidelijke wens, zeker als het ging om 
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gebouwen van nationale betekenis – stond bij hen het begrip ‘natie’ centraal: 

wat was de meest passende vormentaal om de Nederlandse natie, haar 

geschiedenis en cultuur in de eigen tijd te verbeelden? Voor Cuypers 

daarentegen speelde de verbeelding van een ideaalmoment in de 

ontwikkeling van de Nederlandse samenleving een rol, een ideaal dat de 

eigen tijd werd voorgehouden als voorbeeld en als aanknopingspunt voor de 

toekomstige ontwikkeling. En door deze ideologisch verschillende inzet bleef 

juist het probleem van de nationale stijl een bijzonder gevoelig vraagstuk.  

 

De tijdbom onder het op de karakterleer gebaseerde stijlpluralisme tikte 

hoorbaar. Met de snel veranderende ontwerpopgaven als explosieve lading en 

de roep om een eigen, nationale stijl als ontstekingsmechanisme, op scherp 

gesteld door de politieke implicaties hiervan, moest hij vroeg of laat afgaan. 

Wat eerst nog de schijn had van een onderlinge discussie over een collectief 

esthetisch probleem – een nieuwe stijl voor de eigen tijd – ontwikkelde zich 

na 1863 tot een gepolariseerde richtingenstrijd. De prijsvragen rond de 

herdenking van 1813 – het monument in Den Haag en het museum in 

Amsterdam – en in het bijzonder de inzendingen van Cuypers, fungeerden 

daarbij als katalysator. Met name het Muzeüm Koning Willem I vormde voor 

het eerst een concrete opgave van nationale allure, waarbij verschillende 

varianten zichtbaar werden in de zoektocht naar een nieuwe architectuur. En 

dat leidde, zoals naar de analyse van Godefroy viel te verwachten, tot felle 

discussies en een niet-oplosbare strijd, die uiteindelijk niet alleen ging over 

de rol en de betekenis van stijl en ornament in een nationale architectuur, 

maar ook over heel andere zaken, zoals de onderlinge concurrentie om een 

aandeel in de bouwmarkt en de angst voor de concurrentievervalsende 

werking die het ontstaan van een officiële overheidsstijl – als uitvloeisel van 

de bestuurlijke keuze voor een bepaalde nationale stijl – daarin zou kunnen 

hebben.  

Over de veranderde relatie tussen architectonisch beginsel en ornament, 

tussen kernvorm en kunstvorm, tussen ‘style absolu’ en ‘style relatif’, en over 

de nieuw gedefinieerde contextuele samenhang tussen architectuur, stad en 
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landschap, ging het eigenlijk nauwelijks. Hierover leek – in theorie – stilaan 

een groeiende consensus te ontstaan. ‘Ware’ of ‘rationele’ beginselen – hetzij 

naar Bötticher, hetzij naar Viollet-le-Duc – werden steeds algemener 

aanvaard als beginsel voor het ontwikkelen van de structuur van het gebouw, 

voor het organiseren, construeren en materialiseren van de kernvorm; de 

context – in historische, geografische en maatschappelijke zin – werd steeds 

breder gezien als het uitgangspunt voor het bepalen van het ornament, van de 

kunstvorm. Midden jaren zeventig leek het er zelfs even op dat uit die 

theoretische consensus een werkbare nieuwe, niet-vormgebonden norm zou 

kunnen ontstaan voor de nationale bouwkunst. Zodra er grote opdrachten 

waren te vergeven – het Rijksmuseum en het Centraal Station – zou dit 

echter een illusie blijken en kwamen architecten weer direct met elkaar in 

competitie.  
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Cuypers’ eerste positiebepaling in het publieke debat 

 

Dat Cuypers in het voorgaande niet aan de orde is gekomen, typeert de 

positie die hij had gekozen. Tot aan het begin van de jaren zestig speelde hij 

geen rol in het Nederlandse architectuurdebat. Wat betreft de ontwikkeling 

van zijn werk richtte hij zich op de internationale neogotische beweging en 

vóór zijn deelname aan de prijsvragen voor de herdenking van 1813 mengde 

hij zich niet in het binnenlandse vakdebat. Hij acteerde in een internationale 

avant-garde en vond daar zijn platform voor inspiratie en debat – niet in het 

circuit van zijn Nederlandse vakgenoten. Hij was weliswaar lid van de 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, maar nam geen deel aan de 

prijsvragen en verscheen vóór zijn verhuizing naar Amsterdam, voor zover na 

te gaan, ook niet op de jaarvergaderingen en de jaarlijkse bijeenkomsten van 

de leden.129 Een lokale afdeling Roermond was er niet en hij nam ook geen 

initiatief die op te richten, wat gezien zijn rol in de regio voor de hand zou 

hebben gelegen. Er waren andere mogelijke fora dan de Maatschappij, maar 

die opereerden op lokaal niveau – met als meest spraakmakende het 

Amsterdamse genootschap Architectura et Amicitia, opgericht in 1855. Alleen 

al uit praktisch oogpunt was dat voor Cuypers geen optie.  

Een gevolg hiervan was dat er vanuit de Maatschappij nauwelijks of geen 

aandacht werd besteed aan zijn werk. De Maatschappij kende niet echt een 

cultuur van systematische bespreking van de recente architectuurproductie. 

Veel hing af van de min of meer toevallige eigen inbreng van de leden. Er 

verschenen dan ook geen afbeeldingen van zijn werk in de Bouwkundige 

Bijdragen en het werd niet besproken. Men was er van op de hoogte en zal er, 

waar het zijn neogotische kerkgebouwen betrof, welwillend tegenover hebben 

gestaan. Zijn kerken pasten binnen het kader van de vigerende karakterleer. 

Maar vóór 1862 waren ze geen onderwerp van discussie.  

Seculier werk zou ongetwijfeld met meer reserves zijn bekeken. Men volgde 

de Dietsche Warande als het blad van de neogotische beweging in Nederland 

– Alberdingk Thijm zond de afleveringen persoonlijk naar de redactie van de 

Bouwkundige Bijdragen – en Cuypers’ binding hiermee was bekend, ook al 



 

 
 

50

had hij er nooit een letter in geschreven. Met zijn kerkrecensies had Thijm 

Cuypers verheven tot het boegbeeld van de beweging in Nederland, recensies 

die hij ook voor een breder publiek verspreidde via het liberale katholieke 

dagblad De Tijd. Noord Hollandsche Courant.130 Maar Cuypers’ ontwerpen 

voor woonhuizen en openbare gebouwen werden ook in de Dietsche Warande 

niet behandeld en dit werk was vóór 1862 landelijk op geen enkele wijze 

bekendgemaakt. Voorlopig kon Cuypers vanuit het perspectief van de 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst dus gelden als een jonge 

collega die zinnig werk deed met het herstel van de rationele beginselen in de 

kerkbouw. De bekroning van zijn kerkontwerpen op de jaarlijkse landelijke 

tentoonstelling van eigentijdse kunst, in 1860 in Arti et Amicitia gehouden, 

onderstreept dat deze ook in bredere artistieke kring als passend voor het 

doel werden gewaardeerd. Gepousseerd door Hofdijk en Tetar van Elven 

kreeg hij hier een van de zes gouden medailles en werd, toen hij aan het 

kunstvriendenmaal ter gelegenheid van de prijsuitreiking voor het eerst van 

zijn leven een tafelrede hield, door de leden van Arti als een nieuwe 

kunstbroeder toegejuicht.131 Het volgende jaar, in Den Haag, kreeg hij 

opnieuw een gouden medaille op deze tentoonstelling.  

Pas begin jaren zestig deed Cuypers voor het eerst een bewuste poging zijn 

werk te positioneren in het nationale debat en aansluiting te vinden bij zijn 

vakbroeders. Hij vond uitgever A.C. Kruseman in Haarlem bereid een uitgave 

in afleveringen te starten van zijn werken – in overleg met Alberdingk Thijm 

koos hij bewust een niet-katholieke uitgever – en begin 1863 werd onder de 

titel De Bouwwerken van den Architekt P.J.H. Cuypers een proefaflevering 

gemaakt over de St. Lambertuskerk te Veghel.132 Cuypers zond een 

exemplaar aan de redactie van de Bouwkundige Bijdragen, waar het 

welwillend zal zijn ontvangen. Het ontwerp en de toelichting geschreven door 

zijn vriend pastoor J.W. Brouwers pasten in de rol die men de gotiek had 

toebedeeld binnen de karakterleer. Zeker waar het ging om een katholieke 

kerk. Het doel van Cuypers met de uitgave was echter een voorproef te geven 

van de toepassing van de rationele beginselen als universele nieuwe canon. 

De brochure belooft behalve ‘ekklesiologische modellen’ ook ontwerpen voor 
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kastelen, kloosters, scholen en raadhuizen.133 Zijn seculiere werk was qua 

omvang en betekenis nog niet indrukwekkend, maar hij vond blijkbaar het 

moment gekomen het mét zijn kerkontwerpen te presenteren als prototype 

voor een nieuwe architectuur. En juist in dat opzicht werd de uitgave een 

mislukking.  

Het idee was afbeeldingen van de werken te publiceren met bij ieder ontwerp 

een korte toelichtende tekst. Maar Brouwers – Thijm had geen tijd de teksten 

te schrijven – leverde een wollige verhandeling over christelijke symboliek, 

die nauwelijks nog verband hield met het afgebeelde werk. Kruseman wilde 

met deze tekst zijn relaties niet benaderen en zag af van verdere afleveringen. 

Zelfs Thijm besefte dat een dergelijke aanpak niet de methode was 

aansluiting te vinden bij de vakgemeenschap: ‘het spijt mij dat vriend 

Brouwers zich niet gehouden heeft aan het principe dat wij ons van den 

beginne hadden voorgesteld: afbeeldingen met een kort, klaar, volledig 

beschrijvend woord (...). Dit werk was wel bestemd om proselyten te maken, 

maar niet langs den weg van polemische en symbolisch exegetische 

verhandelingen. (...) De tekst is ook nog te veel een pleidooi voor de 

katholieke theorieën, wij hadden ons moeten houden aan ons plan en laten 

de tekeningen spreken’, zo schreef hij Cuypers. Alsnog een katholieke 

uitgever te zoeken leek hem zinloos, het werk schoot dan zijn doel voorbij 

‘nuttig te zijn voor de kunstenaars in de eerste plaats’.134 De uitgave kwam 

niet verder dan de proefaflevering.135 

Als gotisch-rationalistisch kerkenbouwer leek Cuypers rond 1860 dus 

geaccepteerd en zelfs Thijm en zijn Dietsche Warande konden met enige 

goede wil nog wel worden ingepast binnen het bestaande denkraam. Thijm 

richtte zich tenslotte vooral op de katholieke kerkbouw en haar 

opdrachtgevers, al kon men uit rationeel oogpunt discussiëren over de vraag 

of de gotiek ook de meest spaarzame kerkelijke bouwwijze was.136 Zijn breder 

georiënteerde pleidooi voor behoud en herstel van het nationaal erfgoed liep 

inmiddels synchroon met de opvattingen binnen de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst. Thijms ijveren voor een nieuwe algemeen 

geldige christelijke esthetica, een nieuwe waarheid in kunst en architectuur, 



 

 
 

52

werd echter met reserve en een zekere argwaan bekeken en zijn pogingen met 

zijn symbolisch geladen kunsttaal voet aan de grond te krijgen in het 

nationale architectuurdebat werden onmiddellijk afgestraft. De richting van 

het debat in de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst was aan het 

eind van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig redelijk helder: de 

karakterleer kwam steeds meer ter discussie te staan, het streven naar 

waarheid in de constructie en de uitdrukkingsvormen van het gebouw – 

onder invloed van Böttichers Tektonik der Hellenen – en het verlangen naar 

stilistische vrijheid in het zoeken naar de juiste uitdrukkingsvorm voor 

eigentijdse programma’s traden, als gezegd, steeds meer op de voorgrond.137 

Dat kwam weliswaar in de buurt van het gedachtegoed van Viollet-le-Duc, 

maar Thijm moet beseft hebben dat in dit nuchter professionele en sterk 

Duits georiënteerde gezelschap niet veel eer te behalen viel met zijn pleidooi 

voor een aan de Middeleeuwen refererende symbooltaal. Hij roerde zich in 

ieder geval niet binnen de Maatschappij.  

Ook een poging met zijn versie van het gotisch rationalisme voet aan de 

grond te krijgen bij een generatie jonge architecten verenigd in het 

genootschap Architectura et Amicitia mislukte. Dit genootschap was in 1855 

ontstaan vanuit de bouwloods voor het nieuwe sociëteitsgebouw van 

kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae. 138 Een reeks jonge medewerkers 

van architect J.H. Leliman (1828–1910),139 zelf overigens ook nog geen dertig 

jaar oud, sloot zich hier aaneen ‘door de algemeen en diep gevoelde behoefte 

aan leiding in vele onzer studiën’.140 Bij gebrek aan richting in het 

‘bouwkunstig’ onderwijs in Nederland zocht men, aangespoord door de 

enthousiaste verhalen van Leliman over de vruchtbare onderlinge contacten 

tussen jonge architecten in Frankrijk – waar hij enige tijd had gewerkt – 

steun bij elkaar. De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst vond men 

te officieel en te grijs en het ‘Maatschappelijk leven’ was te afstandelijk: de 

leden kwamen maar eens per jaar bijeen.141 De leden van A et A daarentegen 

kwamen wekelijks bij elkaar. Men hield lezingen, voordrachten en discussies, 

las gezamenlijk tijdschriften, boeken en plaatwerken, die gedurende de week 

werden rondgebracht door een loopjongen en er werden onderlinge 
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prijsvragen uitgeschreven opdat de leden zich konden oefenen in 

‘tekenvaardigheid’ en ontwerpen. Afstand van de Maatschappij nam men 

overigens niet. A et A had geen eigen blad en belangrijke lezingen of 

voordrachten, meestal vertaalde artikelen uit buitenlandse tijdschriften of 

handboeken, werden opgenomen in de Bouwkundige Bijdragen. A et A 

namen bovendien intensief deel aan de ‘bijeenkomsten der leden’ op de 

jaarvergaderingen van de Maatschappij en voor de ‘beantwoording der 

vragen’ werden vaak commissies samengesteld die een gezamenlijk 

standpunt van het genootschap verwoordden. In de praktijk fungeerde het 

zelfstandige A et A dan ook tegelijk als een actieve club van kritische jonge 

honden binnen de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 

Het verklaren der ‘rationele schoonheden’ van de historische monumenten 

zagen de jonge leden van A et A als cruciaal voor de vorming van een 

architect. En bij het zoeken naar ‘richting’ in die verklarende studie hadden 

zij van het begin af oog voor een mogelijke rol van de middeleeuwse 

bouwkunst. Men was geabonneerd op het Organ für christliche Kunst en de 

Revue de l’art chrétien, waar herhaaldelijk uit werd voorgelezen. Daarnaast 

passeerden vrijwel alle werken over de middeleeuwse bouwkunst van enige 

betekenis de revue, zowel Nederlandse als Franse, Duitse en Belgische titels; 

opvallenderwijs geen Engelse. Maar de meeste aandacht had men toch voor 

Viollet-le-Duc. Zijn theoretische geschriften waren vanaf de oprichting van 

het genootschap in 1855 regelmatig onderwerp van discussie en belangrijke 

passages werden door leden van A et A voor het eerst in Nederland vertaald 

en voorgedragen.142 Leliman, de mentor van het gezelschap, had enige tijd bij 

Labrouste in Parijs gewerkt en hij zal degene zijn geweest die Viollet-le-Duc 

bij A et A introduceerde.143  

A et A vormde dus, veel meer dan de Maatschappij, voor Cuypers een 

potentiële basis om zijn ideeën aan te scherpen en verder te ontwikkelen. 

Maar het genootschap was in de beginjaren louter Amsterdams, dus ver weg, 

en Thijm wist het kort na de oprichting stevig tegen zich in het harnas te 

jagen, wat de entree voor Cuypers niet vereenvoudigde. Gebruikmakend van 

de belangstelling voor Viollet-le-Duc en het gotisch rationalisme in de kring 
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van A et A meende Thijm het genootschap ongevraagd te kunnen inlijven bij 

de internationale neogotische beweging. Toen H.M. Tetar van Elven – de 

zoon van de directeur van de Rijksacademie – in december 1856 een tweetal 

lezingen hield naar aanleiding van Viollet-le-Ducs ‘Du style gothique au dix-

neuvième siècle’ zag Thijm dat als een bewijs dat het jonge gezelschap zich 

had aangesloten bij de neogotische richting en meldde dat via het Bulletin 

Français van zijn Dietsche Warande aan de beweging.144 Dat hij toestemming 

kreeg de lezingen van Van Elven te publiceren in de Dietsche Warande was 

voor hem afdoende bevestiging van de ‘overeenstemming’ tussen A et A en 

zijn blad. In Van Elven meende hij, vóór hij de capaciteiten van Cuypers had 

ontdekt, de man te hebben gevonden die de gotische beginselen in de 

Nederlandse bouwkunst zou gaan introduceren. Dat er op ‘enkele 

onderdeelen’ verschil van mening bestond tussen hen was geen probleem: 

met voetnoten bij de lezingen vulde Thijm het betoog van Van Elven aan, gaf 

een eigen interpretatie aan bepaalde passages of weersprak stellingen die niet 

pasten in zijn eigen opvatting van de gotiek.145 Dit wekte grote ergernis en A 

et A liet per omgaande weten dat men zich niet tot enigerlei richting had 

bekeerd.146 

Deze ‘discussie’ is hier temeer relevant omdat er uit blijkt dat Thijm de portee 

van Viollet-le-Ducs opvatting over het nut van de gotiek voor de eigen tijd 

niet lijkt te hebben begrepen of, wellicht, deze niet wilde begrijpen. Hij hield 

vast aan zijn opvatting van de gotiek als nog steeds levende, of in ieder geval 

levensvatbare, denotatieve architectonische symbooltaal die zonder meer 

toepasbaar was op de eigen tijd. Archeologie, ecclesiologie en symboliek 

bleven de pijlers van zijn verhaal. Het is mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat 

zijn artikel ‘Willen wij alleen de gotiek’ uit 1858 bedoeld was als een open 

antwoord op de brief van A et A.147 De beginselen van het gotisch 

rationalisme naar Viollet-le-Duc werden hierin, als gezegd, nadrukkelijk 

verbonden met de middeleeuwse symboliek en de architectonische 

moraalleer van Pugin. ‘De stoutste realist, die wat genie of heldenmoed heeft, 

zal van zelf offeren aan mysticisme en symbolisme’, voegde hij Van Elven 

toe.148 
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Van Elven daarentegen miste in de eigen tijd juist de ‘gewijde grondvormen’ 

en het ‘algemeen heerschend conventioneel systeem’ waaraan de 

middeleeuwse bouwkunst haar effectiviteit als symbooltaal had ontleend, en 

zag het rationalisme van Viollet-le-Duc vooral als een mogelijke grondslag 

voor een nieuwe architectuur. In de ‘Duitsche school’ zag hij het esthetisch 

probleem van zijn tijd nog niet opgelost. De ‘vereeniging van klassieke en 

middeleeuwse principen’ had weliswaar enige voortreffelijke architectonische 

kunstwerken opgeleverd, maar geen nieuw architectonisch systeem. Met zijn 

‘jagt op nieuwigheden’ en zoeken naar ‘pittoreske effecten’ stond deze school 

bovendien nog allerminst boven de ‘meer exclusief klassieke Fransche 

school’, die ten minste eenvoud en doelmatigheid scherp in het oog hield.149 

De rondboogstijl van Hübsch wordt hier – zo lijkt het – tegenover de 

rationele beginselen van Viollet-le-Duc gezet. Het vinden van een algemeen 

toepasbaar beginsel was dus voor Van Elven de belangrijkste opgave van de 

eigen tijd. Geschiedenis en esthetica waren de stapstenen op de weg daar 

naartoe. Op zich was dit niet een heel ander standpunt dan binnen de 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst werd gehoord en ook niet heel 

anders dan wat Cuypers iets later zou beweren. Maar bij de invulling van die 

beginselen nam Van Elven een meer afstandelijke houding aan. ‘Kritische 

behoedzaamheid’ was zijn uitgangspunt. Alles werd naar waarde geschat, de 

Griekse beginselen naar Bötticher, de middeleeuwse naar Viollet-le-Duc, de 

recente ontwikkelingen in Duitsland en vooral die in Frankrijk, maar de 

nieuwe bouwkunst moest als het ware boven die mêlee uitstijgen. Waar hij 

naar streefde was ‘een eenheid van beginsel, die met de grootst mogelijke 

afwisseling en verscheidenheid gepaard kan gaan’. Dan zou ook bij het 

oplossen van eigentijdse opgaven op zinvolle wijze ingespeeld kunnen 

worden op tijd, plaats en omstandigheden.  

In die kritische behoedzaamheid weerklinkt al het eclecticisme op rationele 

grondslag dat begin jaren zestig het handelsmerk zou worden van A et A. 

Toen de Dietsche Warande en A et A, dat wil zeggen Warandemeester Thijm 

en A et A voorzitter Leliman, in 1859/60 opnieuw met elkaar in discussie 

geraakten, nu over een ontwerp van Leliman voor een koffiehuis aan het 
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Rokin in Amsterdam, waar een aantal zeventiende-eeuwse monumenten voor 

werd gesloopt, legde de laatste de eerste uit hoe het debat naar zijn idee in 

elkaar stak en wat zijn eigen positie daarin was. Leliman onderscheidde vier 

soorten architecten: rationalisten, renovateurs, fantaisisten en eklektikers. 

Rationalisten waren bij hem de volgelingen van de klassieke canon naar Van 

Campen en Vingboons; renovateurs waren de ‘vernieuwers en omwerkers der 

middel- en latere eeuwen’, en zij passen die vormen toe ‘zoals zij onze wetten, 

zeden en gebruiken begrijpen’. Beiden werkten daarbij vanuit vaste 

beginselen. De fantaisisten ‘zoeken overal en van alles bijeen’ en voeren de 

van anderen zich toegeëigende denkbeelden en vormen veelal gebrekkig uit. 

En ieder van deze drie zocht op zijn manier naar wegen om ‘op de algemene 

volkszin zijn invloed ten goede uit te oefenen’. Want ook Leliman stelde 

expliciet dat het volk zelf uiteindelijk de ‘hoogste wetgever en beoordelaar’ 

was bij het zoeken naar een nieuwe bouwkunst. Het volk gaf uiteindelijk de 

wetten der bouwkunst aan.150 Ook bij A et A werd dus afscheid genomen van 

het idee van een autonome architectuur en definieerde men de waarde van 

het gebouw uiteindelijk in termen van zijn effect op en zijn leesbaarheid voor 

het publiek. Maar de taal was, als gezegd, anders dan bij de gotisch 

rationalisten en vooral de ideologische insteek verschilde.  

Zichzelf rekende Leliman tot een vierde soort: de groeiende school der 

‘eklektikers’, die van elke vorm gebruikmaakte. Niet willekeurig maar ‘naar 

aanleiding der opgave’ kozen de ‘eklektikers’ zorgvuldig die vormen ‘welke 

doelmatigheid met welstand vereenigen’ of werkten bestaande vormen 

daartoe om. ‘Zij verwerpen alle onvoorwaardelijke gehoorzaamheid of 

slaafsche onderwerping aan eenigen regel, en hunne hoofdstelling is: dat elke 

vorm zijne toepassing vindt, maar geen vorm van algemeene toepassing mag 

zijn; dat niet de opgave zich naar den vorm moet schikken, maar integendeel 

dezen moet beheerschen zoodat elke opgave haren eigenen vorm 

medebrengt’.151 

Waarheid, zo blijkt uit de vele verwijzingen naar de logica als bepalende 

factor in de ontwikkeling van de architectuur, was en bleef ook bij A et A het 

uitgangspunt en ook hier overheerste in theorie een niet-vormgebonden 
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kunstopvatting. Maar in de uitwerking van dat beginsel voelde men zich, 

anders dan de rationalisten en de renovateurs, vrij ten aanzien van 

geschiedenis en traditie. Niets werd van tevoren uitgesloten. In de woorden 

van Leliman: ‘alle stelsels zijn goed, behalve de vervelende’.152 En zo werd 

Viollet-le-Duc ook gelezen: als een poging naast de klassieke traditie ook de 

eigen Noord-Europese bouwtraditie te toetsen op haar rationaliteit en de 

bruikbaarheid van haar beginselen voor de eigen tijd te onderzoeken. Men las 

zijn werk als een zoekende, probleemstellende bijdrage aan het debat en niet, 

zoals Thijm deed, als leerboek voor de herleving van de middeleeuwse 

bouwkunst. En zeker niet als grondslag voor een zo gesloten architectonisch 

systeem als het symbolisme, de neomiddeleeuwse symbooltaal, door Thijm 

geïmporteerd uit Engeland. 

Daar lag uiteindelijk de kern van hun geschil. Voor Thijm vormde de gotiek 

een in zichzelf gesloten systeem dat zonder meer toepasbaar was op de eigen 

tijd. Tetar van Elven geloofde dit niet. Leliman dacht hier heel anders over en 

ook Cuypers begon hier, zoals eerder beschreven, aan het begin van de jaren 

zestig aan te twijfelen.  

In de discussie tussen Thijm en A et A komt dan ook tegelijk het verschil in de 

opvatting van de gotiek bij Alberdingk Thijm en bij Cuypers voor het eerst 

expliciet naar buiten. De een zag een (kerk)gebouw primair als een symbool, 

de ander als het betekenisvol resultaat van een reeks praktische oplossingen 

en esthetische keuzes.153 

Viollet-le-Ducs zesde Entretien, voor Cuypers een aha-erlebnis, werd ook bij 

A et A gezien als een belangrijk moment in diens theorie. Het meest relevante 

eerste gedeelte werd direct na verschijnen in 1862 voorgedragen door Jacob 

Olie, in een overigens wat kreupele vertaling, die kort daarna ook in de 

Bouwkundige Bijdragen werd gepubliceerd.154 Curieus was dat Olie juist in 

de passage waar Viollet-le-Duc uitlegt dat het ‘éclectisme’ een zegen was, mits 

onderworpen aan een scherp oordeel en vaste beginselen, het begrip 

‘éclectisme’ vertaalde met ‘wijsbegeerte’.155 Maar de boodschap werd 

niettemin begrepen. Het studiemateriaal veranderde in die tijd opvallend en 

men groeide mee met de progressieven in de neogotische beweging. Begin 
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jaren zestig verdwenen het Organ für christliche Kunst en de Revue de l’art 

chrétien uit de leesportefeuille van A et A en kwamen er abonnementen op 

The Builder, de Encyclopédie d’Architecture en de Gazette des architectes et 

du bâtiment, de bladen gedomineerd door de High Victorians en de 

volgelingen van Viollet-le-Duc, waar ook Cuypers zich begin jaren zestig op 

had geabonneerd.156 Men was dan misschien niet bekeerd tot het gotisch 

rationalisme van Viollet-le-Duc, maar men herkende zijn beginselen als een 

bruikbare leidraad bij het zoeken naar een eigentijdse architectuur op 

rationele grondslag en volgde het werk van degenen die dat ook deden op de 

voet.  

 

In theorie stond Cuypers rond 1863 dus eigenlijk het dichtste bij A et A, 

temeer daar hij, zoals nog zal blijken, zelf ook gaandeweg meer ‘eklektiker’ 

werd in zijn zoeken naar lokaal passende antwoorden op de moderne 

bouwopgaven. Het ‘progressive eclecticism’ waar hij in Engeland kennis mee 

had gemaakt, de theoretische lessen van Viollet-le-Duc – vooral zijn 

onderscheid tussen ‘style relatif’ en ‘style absolu’ – en mogelijk ook zijn lange 

reis door Italië in het voorjaar van 1863 leidden ook bij hem tot een 

herbezinning op de keuze van het ornament, juist bij openbare gebouwen.157 

Het besef drong door dat de context om een andere dan de gotische stijl kon 

vragen. 

 

De wat al te vaderlijke bemoeienissen van Alberdingk Thijm met A et A zullen 

Cuypers dus eerder gehinderd hebben dan dat ze hem hielpen aansluiting te 

vinden bij zijn generatiegenoten in dit jonge gezelschap. Dat neemt niet weg 

dat Leliman de uiteenlopende doelstellingen van beide gotici goed wist te 

onderscheiden. De verwijdering tussen hem en Thijm aan het eind van de 

jaren vijftig weerhield Leliman er niet van begin jaren zestig als eerste het 

werk van Cuypers in Nederland te presenteren buiten de context van de 

neogotische beweging, en dat in een enigszins polemische ‘setting’. In 1862, 

net voor het losbarsten van de discussie rond de nationale prijsvragen, begon 

Leliman de uitgave in afleveringen van het Album. Verzameling van 
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bouwkundige schetsen en ontwerpen, een – zeker naar de toenmalige 

maatstaven – royaal opgezet kleurenplaatwerk.158 In het voorwoord bij de 

eerste aflevering legde hij zijn bedoelingen met het Album uit. Veel recente 

architectonische ontwerpen bleven onuitgevoerd en lagen ongezien in 

portefeuilles en hij wilde een platform creëren om deze alsnog onderdeel te 

maken van het architectuurdebat. Tegelijkertijd moest het Album een 

‘leerschool’ en een ‘middel tot trapsgewijze opbouwing van eenen nationalen 

bouwstijl’ zijn. Maar dan wel een ‘liberale’ leerschool.159 De opzet was 

waarschijnlijk geïnspireerd door César Daly en de scherpe blik waarmee deze 

plannen selecteerde bij het redigeren van de Revue générale de l’architecture 

et des travaux publics, een blad dat bij A et A intensief werd gelezen. Daly 

zocht als overtuigd eclecticus dwars door de stijldiscussie heen naar 

voorbeelden van rationele ontwerpmethodieken en constructiewijzen, 

bruikbaar voor de moderne bouwopgaven. Uit dien hoofde had hij ook 

Viollet-le-Duc enige tijd onderdak verleend in zijn kolommen, toen deze 

afstand begon te nemen van de Annales Archéologiques.160 Alleen heette wat 

bij Leliman en consorten nog ‘het volk’ werd genoemd, bij Daly gewoon ‘de 

markt’: een nieuwe kunst zou naar zijn idee niet ontstaan uit het kunstgevoel 

van het volk, maar uit de wensen van de markt. De taak van de architect was 

slechts met gebruikmaking van alles wat de geschiedenis aan voorbeelden 

bood de opdrachtgever datgene te leveren waar hij om vroeg. Daaruit zou die 

nieuwe kunst dan eventueel wel voortkomen. 

Leliman verzamelde in zijn Album ‘rationele’ oplossingen voor 

architectonische opgaven uit alle categorieën: van stalgebouw tot museum en 

van arbeiderswoning tot koninklijk chalet. De Bouwkundige Bijdragen bleef 

met de (weinige) platen die het blad publiceerde in deze jaren nog binnen de 

grenzen van de Schinkelschule. Leliman zocht werk bijeen dat liet zien hoe 

nieuwe wegen geopend konden worden. Met een reeks eclectische ontwerpen 

van A et A leden als Jacob Olie, de broers H. en E. Molemans, J.F.J. Margry, 

I. Gosschalk en G. Moele Bergvelt – overigens werken die voornamelijk 

opvallen door hun eenvoud – liet hij zien hoe beginselen als die van Viollet-

le-Duc ook als onderlegger konden dienen voor een eclectische architectuur, 
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of, bij monumentale opdrachten van nationale allure, voor ontwerpen 

aangekleed met motieven uit de Nederlandse renaissance. Hij nam het 

nodige van zijn eigen werk op en liet ook recent werk zien van anderen: de 

eerste aflevering opent met Metzelaars ‘eclectische’ ontwerp voor de 

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in Rotterdam en er werden ontwerpen 

opgenomen van Godefroy, Camp, Eberson en Outshoorn.161 Opvallend 

afwezig is het werk van Rose.  

Cuypers kreeg met vier platen een redelijk prominente plaats in de reeks 

afleveringen. Leliman herkende in hem blijkbaar een geestverwant in zijn 

belangstelling voor Viollet-le-Duc en zijn zoektocht naar een rationele en 

contextuele architectuur. Cuypers lijkt goed te hebben overdacht hoe zich te 

presenteren. Terwijl hij een reeks spectaculaire kerken in aanbouw had, koos 

hij voor twee niet-gerealiseerde ontwerpen: de afgewezen (georiënteerde) 

variant voor de St. Catharinakerk te Eindhoven en de niet-gebouwde kerk in 

Doetinchem.162 Daarmee liet hij zien dat hij afstand had genomen van de 

archeologisch correcte modelkerken en toonde hij juist de omslag in zijn 

werk. Hij presenteerde zich als rationalist en progressief eclecticus en liet 

zien hoe hij met zijn ontwerpen reageerde op de stedenbouwkundige context. 

Net voor de jury van de museumprijsvraag aan het werk ging met de 

beoordeling van de plannen werd Cuypers zo, via Leliman en A et A, voor het 

eerst met zijn ontwerpen opgenomen in het debat over de bouwkunst in 

Nederland en als gotisch rationalist gepositioneerd temidden van de eclectici. 

Steun voor zijn opvatting leverde hem dit overigens niet op. 

A et A was niet vertegenwoordigd in de commissie – men had de voorzitter 

slechts advies gevraagd in welke buitenlandse architectuurtijdschriften het 

programma geplaatst zou moeten worden – en er was ook geen 

vertegenwoordiger gevraagd voor de jury – waarin de Maatschappij wel min 

of meer ‘officieel’ was vertegenwoordigd. Leliman lijkt hier beledigd over te 

zijn geweest. Hij nam geen deel aan de prijsvraag en haalde zijn gram in de 

krant: het programma was naar zijn idee te vaag, het budget te laag en vooral 

de jury niet deskundig, zo schreef hij in een ingezonden stuk.163 Ook 

gebruikte hij zijn Album om achteraf te laten zien hoe een dergelijke opgave 
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naar zijn idee had moeten worden aangepakt. Als bijdrage aan de discussie 

publiceerde hij in het eerste deel een ontwerp van hemzelf voor het nationaal 

gedenkteken voor 1813 in Den Haag, volgens het onderschrift ‘in 0ctober 

1863 ontworpen en aan den wedstrijd teruggehouden’. En twee jaar later, in 

1865, kwam hij in het derde deel van zijn Album, net toen de discussie rond 

de uitslag goed op gang was gekomen, met een uitgewerkt plan voor een 

‘Muzeüm Koning Willem de derde’, duidelijk bedoeld als een bijdrage ‘hors 

concours’ aan de museumprijsvraag. Dit ontwerp was bovendien de laatste 

plaat van het Album en daarmee kreeg het enigszins de lading van een 

manifest. Het lijkt of Leliman, nu A et A en de eclectische richting buiten de 

organisatie van de museumprijsvraag waren gehouden, ter afsluiting van zijn 

Album wilde laten zien hoe het vraagstuk van de nationale stijl vanuit die 

richting opgelost had kunnen worden.  

Dat de voorlaatste plaat in het Album een werk van Cuypers was, mag, uit dit 

perspectief, als van enige betekenis worden beschouwd. Uit respect voor zijn 

vakbroeder, die, eveneens nog zoekend naar de juiste oplossing voor het 

probleem, de directe confrontatie wel was aangegaan, de wedstrijd had 

verloren en de nodige kritiek te verduren kreeg, reproduceerde Leliman, zo 

lijkt het, naast zijn eigen museumontwerp het eerste geacheveerde seculiere 

ontwerp van Cuypers: de niet-uitgevoerde school in het Limburgse 

Sevenum.164 Het is een zeer eenvoudig bakstenen gebouw dat zijn 

uitdrukkingskracht ontleent aan de vertaling van het programma in heldere 

vormen, met opvallende dakkapellen voor goed daglicht in de lokalen, aan 

het sprekende materiaalgebruik en vooral de monumentale plaatsing op het 

terrein. Een efficiënte en hygiënische ordening van de lokalen, goede 

lichtinval, lucht en ruimte rondom worden hier gepresenteerd als de essentie 

van het schoolgebouw.165 Typerend voor Cuypers is daarbij de aandacht voor 

de denominatie van de school: het reliëf boven de deur maakt duidelijk dat 

het een christelijke school betreft. In al zijn eenvoud laat dit ontwerp echter 

ook meteen de verschillen zien tussen Cuypers en Leliman, vooral in het 

omgaan met de rationele beginselen en het ornament, met ‘style absolu’ en 

‘style relatif’. 
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Het plan voor het museum van Leliman is weliswaar interessant door de 

opvallend eigenzinnige poging een rationele structuur en gevelopbouw te 

combineren met ornament ‘in den modernen zin’.166 Maar de plattegrond laat 

zien dat hij zich voor de opzet van het gebouw blindelings baseerde op 

Durand. Deze is letterlijk overgenomen van het voorbeeldplan voor een 

museum in het Précis des leçons.167 Wel heeft Leliman twee veranderingen 

aangebracht, die er op wijzen dat hij zich niet op de hoogte had gesteld van de 

meest recente technische en typologische ontwikkelingen in de 

museumbouw: de enfilades van kabinetten en zalen, getekend in het plan van 

Durand, zijn vervangen door een systeem van zalen ontsloten door lange 

gangen, wat inefficiënt en zelfs hinderlijk was met het oog op de rondgang 

door de tentoonstellingen, en in de binnenhoven, tevens lichthoven, zijn op 

beide verdiepingen tentoonstellingszalen getekend, zodat op de begane grond 

grote ruimten ontstaan zonder daglicht, hooguit geschikt als depot. Een 

goede daglichttoetreding voor de schilderijen en een efficiënte circulatie van 

het publiek waren inmiddels belangrijke thema’s in de museumbouw en 

dergelijke oplossingen zag men als verwerpelijk.168 Het zoeken naar een 

eigentijdse stijl beperkte zich bij Leliman dus in feite tot een nieuw ornament, 

geplakt op een klassiek bouwtype, waarbij het nieuwe, het ‘moderne’ school 

in de referenties aan Vredeman de Vries en De Keyser,169 door hem overigens 

al vroeg omarmd als potentiële bron voor een nieuwe Nederlandse 

architectuur. Hij dacht weliswaar vanuit een tweeledig stijlbegrip – kernvorm 

en kunstvorm – en probeerde in het ornament inhoud te geven aan zijn 

‘eklektisme’, maar hij kwam daarbij niet los van de klassieke, op Durand 

georiënteerde opvatting van een monumentaal gebouw gebaseerd op 

assenstelsels en symmetrieassen. Van het in hun onderlinge samenhang 

overdenken van programma, structuur en ornament uitgaande van rationele 

beginselen en in relatie tot de context was geen sprake. 

Lelimans in wezen klassieke opvatting van het monumentale gebouw blijkt 

ook uit zijn eerder geciteerde reactie op de prijsvraagplannen voor het 

Muzeüm Koning Willem I gepubliceerd in een dagblad. Hij verklaarde zich 

daarin niet alleen tegen de gotiek als nationale stijl, op zich niet verrassend, 
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maar ook tegen het idee dat ‘een museum zich gelijk een pitoresk woonhuisje 

met een aantal geveltrapjes of schilderachtige hoogten mag voordoen’. 

Hiermee doelde hij, zoals zal blijken, ook op de ontwerpen van Cuypers. En 

met deze opmerking keerde hij zich in feite tegen Viollet-le-Duc en zijn 

beginsel van een organische, uit het programma en de locatie ontwikkelde 

compositie.170 Onder zijn ‘eklektisme’ hield Leliman vast aan de 

elementenleer en de symmetrieën van Durand en bleef in die zin in theorie 

een classicistisch rationalist. Veel steun zou Cuypers, had Leliman in de jury 

gezeten, dan ook niet van hem hebben kunnen verwachten. Wel had deze 

hem een dienst bewezen met het publiceren van een aantal van zijn werken. 

Wat in Cuypers’ eigen uitgave van zijn werken ontbrak, toonde het Album 

van Leliman wel: tezamen gaven de afgebeelde werken een eerste, bescheiden 

indruk van wat Cuypers zich voorstelde bij het gotisch rationalisme als 

nieuwe universele canon en voor het eerst werd dit geplaatst in de context 

van de Nederlandse bouwkunst van zijn tijd.  
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1 Het conservatieve Kamerlid De Brauw vroeg Thorbecke waarom in de 
troonrede van 1862 wel waarderend werd gesproken over de Nederlandse 
bijdrage aan de afdeling Nijverheid op de wereldtentoonstelling van 1862, 
maar niet over de kunsten. Thorbecke antwoordde; ‘Maar het is geene zaak 
van regering. De Regering is geen oordeelaar van wetenschap en kunst.’ 
Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1862–1863, 22 
september 1862, p. 35-36. Geciteerd naar: J. Hart, ‘Kunst regeringszaak? De 
ontwikkeling van het regeringsbeleid ten aanzien van de eigentijdse 
beeldende kunst in Nederland 1848–1918’, in: H. van Dulken, J. Kassies e.a. 
(red.), Kunst en beleid in Nederland 3, Amsterdam 1988, p. 67-147, p. 88. 
Deze uitspraak werd vervormd tot het veelgeciteerde ‘kunst is geen 
regeringszaak’. 
2 Hierover: Topliss, Foreign Office.  
3 Overigens waren er al sinds de zeventiende eeuw architecten die opereerden 
als vrije ondernemers. Onafhankelijk van het bouwbedrijf, van 
timmerwerven en steenhouwerswerven, waren louter ontwerpende 
architecten als Jacob van Campen, Pieter Post en Salomon de Bray. Wie in 
stadsdienst was, zoals Daniël Stalpaert, kon bijklussen elders. Vriendelijke 
mededeling prof. C.J.A.C. Peeters.  
4 Van der Peet, Steenmeijer (red.), De Rijksbouwmeesters, p. 107.  
5 Op het kunstcongres van Antwerpen in 1861 was een van de drie secties 
gewijd aan de wettelijke bescherming van het artistieke eigendom en de 
noodzaak deze te verbeteren; Dumoulin, Compte Rendu, p. 39-69. 
6 I. Gosschalk, ‘Beantwoording der vraag: “Is het uitschrijven van prijsvragen 
een doeltreffend middel tot het verkrijgen van goede ontwerpen en 
gebouwen”’, Bouwkundige Bijdragen 1865, p. 58-84, p. 59 (verslag van de 11e 
bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
17 juni 1864). 
7 ‘Dr. P.J.H. Cuypers geïnterviewd’, p. 349. 
8 Gosschalk, ‘Beantwoording der vraag’, p. 59. 
9 Boersma, ‘Het oefenperk der kunst’, p. 11-12.  
10 N. Redeker Bisdom, ‘Over het uitschrijven van bouwkundige prijsvragen’, 
Bouwkundige Bijdragen 1863, p. 337-346. 
11 Dit weerhield de protestanten er overigens niet van de stijl ook te benutten. 
Zie bijvoorbeeld T. van der Dunk, ‘Hoe katholiek is de neogotiek? De 
hervormden en de herwaardering van het middeleeuwse verleden rond het 
midden van de negentiende eeuw’, Tijdschrift voor Geschiedenis 1992, p. 
565-584. 
12 In de synode van 1865 werd, als gezegd, geen uitspraak gedaan over stijl. 
Voor de vele voorbeelden van negentiende-eeuwse kerken in andere dan de 
gotische stijl: Kalf, Katholieke kerken en Rosenberg, Kerkelijke bouwkunst. 
13 Naast de eerder geciteerde verhandeling van Gosschalk hield ook J.L. 
Leliman op deze vergadering een lange uiteenzetting; J.F. Metzelaar, C. 
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Leemans en W.N. Rose leverden bijdragen aan de discussie. Of aan 
prijsvragen voor nationale openbare gebouwen ook buitenlandse architecten 
mochten deelnemen, was hierbij een belangrijk thema., Bouwkundige 
Bijdragen 1865, p. 57-85 (verslag van de 11e bijeenkomst der leden van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 17 juni 1864). 
14 J. Schiferli, ‘Een “Nationaal gedenkteeken voor november 1813” (Den 
Haag, 1863–1869)’, in: E. de Jong, F.W.G. Leeman (red.), Klassieke traditie in 
de beeldende kunst en architectuur (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 33; 
1982), Weesp 1983, p. 73-131. 
15 De literatuur over de (voor)geschiedenis van het Rijksmuseum is 
uitgebreid. Voor een recent overzicht: G. van der Ham, 200 jaar 
Rijksmuseum. Geschiedenis van een nationaal symbool, Zwolle 2000. Voor 
de ideologische voorgeschiedenis van het Muzeüm Koning Willem I: J. 
Becker, ‘‘‘Ons Rijksmuseum wordt een tempel”. Zur Ikonographie des 
Amsterdamer Rijksmuseums’, in: E. de Jong, G.Th.M. Lemmens, P.J.J. van 
Thiel (red.), Het Rijksmuseum. Opstellen over de geschiedenis van de 
nationale instelling (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 35; 1984), Weesp 
1985, p. 227- 326, vooral p. 228-245. Voor de prijsvragen: K.M. Veenland-
Heineman, ‘De prijsvragen voor het Muzeüm Koning Willem I en het 
Rijksmuseum’, in: E. de Jong, G.Th.M. Lemmens, P.J.J. van Thiel (red.), Het 
Rijksmuseum. Opstellen over de geschiedenis van de nationale instelling 
(Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 35; 1984), Weesp 1985, p. 151-194.  
16 Veenland-Heineman, ‘Prijsvragen’, p. 152. J.C. Zimmerman, ‘Een 
schilderijen museum en eene commissie’, De Gids 1870, I, p. 352-357, 
vermeldt als leden van deze commissie: Messchert van Vollenhoven, J. van 
Lennep, W. Vrolik en H. Camp.  
17 Het prijsvraagprogramma werd uiteindelijk ondertekend door de volgende 
commissieleden (de met een * gemerkte leden traden toe na het opstellen van 
het programma): dr. W. Vrolik, voorzitter (februari 1864 overleden en 
opgevolgd door C.P. van Eeghen), Jac. de Vos Jacobsz., penningmeester, J.A. 
Alberdingk Thijm en L.M. Beels van Heemstede, secretarissen, Mr. J.E. 
Banck*, C. Becker*, mr. P.J. Teding van Berckhout*, J. Cahen*, P.L. 
Dubourcq (voorzitter Arti, lid raad van bestuur Rijksmuseum), C.P. van 
Eeghen*, J. van Eik*, W.J. Hofdijk, jhr. mr. J. van Iddekinge*, H.A. Insinger, 
J.W. Kaiser, H.F.C. ten Kate, mr. J. van Lennep, B.J. Momma, P.E.H. 
Praetorius (de facto directeur Rijksmuseum), J.G. Rijnders*, C. Rochussen, 
jhr.H.J. Rutgers van Rozenburg*, J.J.A. Santhagens*, jhr. J.P. Six en S.J. 
Graaf van Limburg Stirum, leden. Zie archief Commissie Muzeüm Koning 
Willem I, Rijksmuseum, Amsterdam (verder geciteerd als: archief Commissie 
MWI).  
18 Archief Commissie MWI, inv.nr. 1, notulen 1e vergadering d.d. 21 mei 1862. 
A. Ver Huell, Volk en Kunst, Arnhem, januari 1862 (exemplaar in archief 
Commissie MWI). In april 1862 verscheen een tweede, vermeerderde uitgave. 
Toegevoegd werden de artikelen ‘Een blik in de 20e eeuw, met het oog op 
volk en kunst’, een gefingeerd bezoek aan de galerij, en ‘Volksveredeling en 
kunstontwikkeling’, een herhaald pleidooi voor ‘onze volksgalerij’. Hierover: 
J.A.A. Bervoets, ‘Een utopisch museumproject. De actie “Volk en kunst” van 
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Alexander Ver Huell’, De negentiende eeuw 1978, p. 204-214 en idem, 
Alexander Ver Huell (1822–1897) een levensbeschrijving, Zutphen 1992, p. 
145-157.  
19 Ver Huell, Volk en Kunst, p. 10.  
20 F. Grijzenhout, ‘Tempel voor Nederland. De Nationale Konst-Gallerij in ’s-
Gravenhage’, in: E. de Jong, G.Th.M. Lemmens, P.J.J. van Thiel (red.), Het 
Rijksmuseum. Opstellen over de geschiedenis van de nationale instelling 
(Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 35; 1984), p. 1-77. Deze Gallerij 
vormde de eerste aanzet voor het Rijksmuseum. Geschiedenis en kunst – dat 
wil zeggen het grootse voorbeeld van het nationale verleden en de ‘ware leer 
van kunst en smaak’ gepredikt via de ‘onfeilbare blijken van beschaafdheid’ 
verzameld uit het hele land – werden hier gecombineerd, met als 
voornaamste doel verhoging van het zedelijk peil van het Nederlandse volk.  
21 Ver Huell, Volk en Kunst, p. 12. 
22 Archief Commissie MWI, notulen 1e vergadering d.d. 21 mei 1862. 
23 P.J.J. van Thiel (red.), Het vaderlandsch gevoel, vergeten negentiende-
eeuwse schilderijen over onze geschiedenis, Amsterdam 1978, p. 200; W.J. 
Hofdijk, Ons voorgeslacht, Haarlem 1859–1864, met litho’s van o.a. C. 
Rochussen; J. van Lennep, De Voornaamste Geschiedenissen van Noord-
Nederland, aan zijne kinderen verhaald, Amsterdam 1845–1849. Ook Hofdijk 
adviseerde De Vos bij de opbouw van zijn galerij. 
24 J. van Lennep, W. Moll, J. ter Gouw, Nederlands Geschiedenis en 
Volksleven in schetsen. Staalgravuren naar de schilderijen van de historische 
galerij der maatschappij Arti et Amicitiae door W. Steelink, J.H. Rennefeld, 
C.L. van Kesteren, H. Sluijter, z.p. 1869–1872. 
25 Van Thiel, Vaderlandsch gevoel, p. 235, noot 3, cat.nr. 82, 84, 86, 91 en 
bibliografische aantekeningen p. 298 en 300. Rochussen gold als de 
belangrijkste historieschilder van zijn tijd. Ten Kate was tevens directeur 
schilderkunst aan de Rijksacademie. 
26 Over de receptie van het idealisme in de kunst in deze periode in het 
algemeen: Streng, Realisme, passim. 
27 E.J. Potgieter, Jan, Jannetje en hun jongste kind. Het Rijksmuseum. Met 
inleiding en aanteekeningen van L. Simons en vier-en-veertig afbeeldingen, 
Amsterdam 1915, p. 53-62 (eerst verschenen in De Gids 1842). Potgieter 
wenst zich: ‘niets minder dan een voorhof voor dien tempel, dan eene groote 
schilderij, welker aanschouwing ons stemmen zou, om de overige volkomen 
te genieten’ (p. 53). ‘Het verledene, het ogenblik, het toekomende’ zouden 
zich in de beschouwing van dit stuk (voorgesteld wordt: de abdicatie van 
Karel V te Brussel, A.O.) als in de werkelijkheid onwillekeurig 
aaneenschakelen (p. 55). 
28 C. Vosmaer, ‘Volk en Kunst’, Kunstkroniek 1861, p. 7-8. 
29 Zie bijvoorbeeld: 1e brief van Pauwels Forestier [J.A. Alberdingk Thijm], 
‘De Amsterdamse tentoonstelling van schilderijen enz. in 1854’, p. 39: ‘een 
tentoonstelling is niet de hoogste uitdrukking van het kunstleven ener natie 
maar een noodzakelijk kwaad’, het is ‘een uitdragerspakhuis’; Pauwels 
Forestier [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Tentoonstelling van Oudheden te 
Amsterdam’, Dietsche Warande 1858, p. 188-201, p. 188: ‘ik, die (...) meer 
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dan eens eene stem verheven heb tegen het gevaar van muzeüms en ten toon 
stellingen’. 
30 Pauwels Forestier [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Tentoonstelling van 
Oudheden’, p. 197. ‘Het streven [in deze tentoonstelling, A.O.] om zoo veel 
mogelijk de zaken in het verband tot haar gebruik te brengen en op de plaats 
te zetten die ze in het leven hebben bekleed, bewijst wel, dat men het met ons 
voor het leven en tegen de muzeüms opneemt. In een muzeüm zo veel 
mogelijk het muzeümachtige buiten te sluiten dat zou ook mijn liefhebberij 
wezen.’ 
31 Vosmaer, ‘Volk en Kunst’, p. 7. 
32 Vgl. Schiferli, ‘Een “Nationaal gedenkteeken”’, p. 73. 
33 Ver Huell, Volk en Kunst, p. 14. 
34 Zie Van Thiel, Vaderlandsch gevoel, p. 199-246 en D. Carasso (red.), 
Helden van het vaderland. Onze geschiedenis in 19e-eeuwse taferelen 
verbeeld. De historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon 1850–1863, 
Amsterdam 1991. Expliciet doel van De Vos was ‘steun te verlenen aan jonge 
schilders’. 
35 Bervoets, ‘Een utopisch museumproject’, p. 213. 
36 Getuige de drukproeven van de brochure waarmee de commissie haar 
initiatief naar buiten bracht, werd de toevoeging ‘kunst’ in de aanduiding van 
het nieuwe museum als beperkend ervaren en deze was tot het laatst 
onderwerp van discussie: er zijn versies waarin wordt gesproken over 
‘muzeum’, andere over ‘kunstmuzeum’. Dit onderstreept dat men bredere 
ambities had dan alleen het tentoonstellen van kunst. Archief Commissie 
MWI, inv.nr. 34/35. 
37 ‘Muzeüm: “Koning Willem de Eerste”’, Bouwkundige Bijdragen 1863, p. 
281-290, p. 282. 
38 ‘Programma van een wedstrijd, uitgeschreven door de kommissie tot 
voorbereiding der stichting van het Muzeüm: “Koning Willem de Eerste”’, in: 
‘Muzeüm: ‘Koning Willem de Eerste’’, Bouwkundige Bijdragen 1863, p. 281-
290, p. 286-290, par. 7. De verbinding museum en koninklijk monument was 
niet ongebruikelijk: zie Becker, ‘Ons Rijksmuseum’, p. 243, met verwijzing 
naar: R. Kahsnitz, ‘Museum und Denkmal. Überlegungen zu Gräbern, 
historische Freskenzyklen und Ehrenhallen in Museën’, in: B. Deneke, R. 
Kahsnitz (red.), Das Kunst- und kulturgeschichtliche Museum im 19. 
Jahrhundert (Studien zur Kunst des 19. Jahrhunderts 39), München 1977, p. 
152-172.  
39 De vergelijking met een ‘Eerebaziliek’ of ‘Koningshalle’ in: J. van Lennep 
e.a., De hoofdcommissie voor het gedenkteken en het Muzeüm Koning 
Willem de Eerste, Amsterdam 1863 (exemplaar in archief Commissie MWI, 
inv.nr. 33). 
40 Archief Commissie MWI, inv.nr. 36. 
41 Grijzenhout, ‘Tempel voor Nederland’, p. 10 e.v. 
42 Wagenaar, Amsterdam 1876–1914, p. 49-51. 
43 Ver Huell zag zichzelf als de initiatiefnemer en geestelijk vader van het 
nieuwe Rijksmuseum en bleef zijn leven lang verongelijkt dat men hem niet 
als zodanig had erkend en geëerd. Bervoets, Alexander Ver Huell, p. 155. 
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44 V. Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum 1790–1870. Lage, Baukörper, 
Raumorganisation, Bildprogramm, München 1967, p. 196. 
45 Exemplaar van dit programma in archief Commissie MWI, inv.nr. 45.  
46 Zie archief Commissie MWI, inv.nr. 26, 27, 29, 32, 37, met het verslag van 
Vrolik en Alberdingk Thijm van hun studiereis naar Leipzig, Dresden en 
München (nr. 27) en stukken waarin sprake is van ingewonnen inlichtingen 
over, dan wel gegevens en/of tekeningen te vinden zijn van musea in Berlijn, 
Dresden (Gemäldegalerie, architect G. Semper), Leipzig (Städtisches 
Museum, architect L. Lange) München (Alte Pinakothek, architect Von 
Klenze), Keulen (Wallraf-Richartz-Museum, architecten Raschdorff en 
Felten), Parijs (Louvre, met uitbreiding van Lefuel). 
47 Prijsvragen uitgeschreven door de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, 1848–1890 (gebundelde reeks in bibliotheek NAi, Rotterdam). 
48 Brief Leliman aan de Commissie, 16 april 1863, archief Commissie MWI 
inv.nr. 7. 
49 ‘Verslag 11e bijeenkomst der leden’, Bouwkundige Bijdragen 1864, p. 66. 
50 Geciteerd naar de stijlparagrafen in het prijsvraagprogramma voor een 
museum, 1859 en voor een tentoonstellingsgebouw 1862, Prijsvragen 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1848–1890. 
51 Over het stijldebat in de jaren vijftig en zestig zie: Oxenaar, ‘Uitwegen’, 
1993; Van der Woud, Waarheid en karakter, 1997, in het bijzonder p. 113 e.v.; 
Krabbe, Ambacht, kunst, wetenschap, 1998. 
52 W.N. Rose, ‘Over de algemeene voorwaarden, waaraan een voortbrengsel 
der schoone bouwkunst moet beantwoorden’, Bouwkundige Bijdragen 1854, 
p. 351-372, p. 357. Over de rol en positie van Rose als theoreticus in de jaren 
vijftig en zestig: Van der Woud, Waarheid en karakter, passim en Berens, 
W.N. Rose p. 42-52. 
53 Veenland-Heineman, ‘Prijsvragen’, p. 152, afb. 1. 
54 H.W.M. van der Wyck, ‘Koning Willem II als Bouwheer’, in: Opus 
Musivum, Assen 1964, p. 415-438. Vgl. Oxenaar, ‘Uitwegen’, p. 32-33 en 
cat.nr. 7.  
55 ‘Programma Muzeüm Willem I’, archief Commissie MWI; opgenomen in: 
Bouwkundige Bijdragen 1863, p. 281-290.  
56 Over de herleving van de Gouden Eeuw in de negentiende eeuw: L. van 
Tilborgh, G. Jansen (red.), Op zoek naar de Gouden Eeuw. Nederlandse 
schilderkunst 1800–1850, Haarlem 1986. 
57 Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum, p. 28. 
58 Alberdingk Thijm aan Cuypers, 29 februari 1864. 
59 Alberdingk Thijm aan Cuypers, 23 februari 1864. 
60 Ibidem.  
61 Ibidem. 
62 Ibidem en Alberdingk Thijm aan Cuypers 29 februari 1864. Over Godefroy: 
E. Botman, P. van den Heuvel, Het tekeningenarchief A.N. Godefroy, 
architectuurtekeningen 1841–1896, Rotterdam 1989. 
63 Over leven en werk van W.N. Rose (1801–1877): J.J.C. de Wijs, 
‘Levensschets van Willem Nicolaas Rose’, Bouwkundige Bijdragen 1878, p. 
161-174; J.M.C.J. Koopman, W.N. Rose. Pionier der moderne bouwkunst 
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(doctoraalscriptie UvA), Amsterdam 1978; P.T.E.E. Rosenberg, ‘Heel zijn ziel 
is architectuur’ in: Van der Peet, Steenmeijer (red.), De Rijksbouwmeesters, 
p. 129-149 en vooral Berens, W.N. Rose. 
64 Berens, W.N. Rose, p. 252-253 en 268-272. 
65 Idem, p. 275-277.  
66 C.T.J.L. Rieber, ‘Johan Frederik Metzelaar’, Bouwkundig Weekblad 1897, 
p. 26-29 (In Memoriam); Van der Peet, Steenmeijer (red.), De 
Rijksbouwmeesters, p. 301-306; de relatie met Rose: idem, p. 305; vgl. 
Berens, W.N. Rose, passim. J.F. Metzelaar (1818–1897) werd in 1870 
benoemd tot Ingenieur Architect bij het Departement van Justitie, 
verantwoordelijk voor gevangenissen en gerechtsgebouwen.  
67 Zie N.L. Prak, ‘De oorspronkelijke bebouwing van het Eerste Nieuwe Werk 
te Rotterdam’, Bulletin KNOB 1986, p. 57-71; Botman, Van den Heuvel, 
Tekeningenarchief A.N. Godefroy, p. 13; Van der Peet, Steenmeijer (red.), 
Rijksbouwmeesters, p. 305-306; Berens, W.N. Rose, p. 99-102. 
68 Bötticher, Tektonik der Hellenen. Over zijn invloed in Nederland: Van der 
Woud, Waarheid en karakter, passim. 
69 Deze discussie is goed te volgen in de verslagen van de jaarlijkse 
‘Algemeene bijeenkomst der leden’, vanaf 1854 gehouden aansluitend aan de 
jaarvergadering. Hier werden tevoren schriftelijk ingediende vragen 
besproken. Zie bijvooorbeeld: Verslag 4de Algemene bijeenkomst der leden, 
9 juli 1857, behandeling der vraag: ‘Is instandhouding van monumenten 
wenselijk en bevorderlijk voor de vaderlandse bouwkunst’, Bouwkundige 
Bijdragen 1858, p. 292; Verslag 6e algemeene bijeenkomst der leden, 14 juli 
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70 Plaat met toelichting door I. Warnsink in Bouwkundige Bijdragen 1852, p. 
89. Citaat naar het verslag van een lezing van Godefroy over de toepassing 
van gebakken en gehouwen steen in: ‘Verslag van de algemeene bijeenkomst 
der leden van de Maatschappij op 10 october 1853 in gebouw Odeon te 
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Overigens waarschuwde hij onmiddellijk voor het ‘slaafsch navolgen’ van 
baksteenstijlen. Opvallend is dat Godefroy voorbijging aan het werk van de 
Amsterdamse stadsarchitect Abraham van der Hart, die de monumentale 
baksteenarchitectuur tot het begin van de negentiende eeuw levend had 
gehouden in Amsterdam; zijn opvolger De Greef bouwde tot in de jaren 
dertig van de negentiende eeuw voort in deze traditie, met een aantal 
verbouwingen en een reeks weliswaar zeer sobere openbare schoolgebouwen 
in de stad. Zie C.A. van Swigchem, Abraham van der Hart 1747–1820. 
Architect, stadsbouwmeester van Amsterdam, Amsterdam 1965; Voor de 
schoolontwerpen van De Greef zie de tekeningen in de schetsboeken van J. 
Springer, bewaard in de Atlas van het Gemeente Archief Amsterdam, inv.nr. 
T 594. Vgl. H.J.F. de Roy van Zuydewijn, Amsterdamse bouwkunst1815–
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1940, Amsterdam z.j., p. 14-15 en Krabbe, Ambacht, kunst, wetenschap, 
hoofdstuk I en II. 
71 Al in 1846 werd een prijsvraag uitgeschreven voor een monument voor Van 
Campen; pas in 1867 werd een monument gevraagd voor De Keyser en Van 
Campen samen en een ontwerp bekroond waarvan ‘de bouwstijl en de 
vormen zijn ontleend aan de typen [let op het meervoud! A.O.] der in 
Nederland gedurende de 17e eeuw bloeijende Renaissance’. Verzameling van 
Bouwkundige ontwerpen bekroond en uitgegeven door de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, 1869, afl. 17, plaat 83. Voor de herwaardering 
van De Keyser zie ook Van der Woud, Waarheid en karakter, p. 115.  
72 Over de prijsvragen zie: Boersma, ‘Het oefenperk der kunst’. 
73 Zie bijvoorbeeld de Schinkelkonkurrenz van 1857, met als thema een 
stadhuis voor Berlijn, waarbij ‘Ziegel’ als materiaal werd voorgeschreven. 
Börsch-Supan, Berliner Baukunst, p. 801. 
74 Aandacht voor hoogwaardige baksteenconstructies met kunstig gemetselde 
graat- en tongewelven was er ook in Nederland al voor het midden van de 
negentiende eeuw, bijvoorbeeld in de bomvrije forten en torens en in de 
kazernes van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (ca. 1840–ca. 1870). Prof. 
C.J.A.C. Peeters wees mij er op dat deze militaire werken waarschijnlijk een 
rol speelden bij de herwaardering van de baksteen in de burgerlijke 
bouwkunst.  
75 Prijsvragen uitgeschreven door de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, zie de prijsvragen van 1850 tot 1863.  
76 Overigens werd pas in 1869 bij een prijsvraag voor een woonhuis openlijk 
‘het goede dat in vele oud-hollandse woonhuizen voorkomt’ aanbevolen als 
referentie. Prijsvragen Maatschappij, programma prijsvraag 1869. 
77 Boersma, ‘Het oefenperk der kunst’, p. 32-36. Vgl. de juryrapporten van de 
prijsvragen, jaarlijks opgenomen in de Bouwkundige Bijdragen. Boersma 
onderstreept het streven naar ‘stricte neutraliteit’ van de Maatschappij 
aangaande stijlvoorschriften bij het uitschrijven en beoordelen van de 
prijsvragen (idem, p. 19-20), maar geeft tegelijk gedetailleerd aan dat 
Schinkel en zijn school hier tot in de jaren zestig dominant in doorklinken (p. 
32-36).  
78 Over het geleidelijk doordringen van een deterministische, dat wil zeggen 
aan de context gebonden architectuuropvatting binnen de Maatschappij: 
Oxenaar, ‘Uitwegen’, p. 26 e.v. en vooral Van der Woud, Waarheid en 
karakter, passim. 
79 Vgl. A. de Groot, ‘Rationeel en functioneel bouwen’, in: M. Schnitker, M. 
Willinge, Het nieuwe bouwen. Voorgeschiedenis, Delft 1982, p. 26 en 
Boersma, Maatschappij, p. 29-32. 
80 Zie Muthesius, Das englische Vorbild; Börsch-Supan, Berliner Baukunst. 
81 Börsch-Supan, Berliner Baukunst, p. 35-42, wijst op de na 1840 groeiende 
rol van landschap en stadsbeeld als uitgangspunt voor de architectonische 
compositie binnen de Schinkelschule. Als belangrijkste karakteristiek van het 
werk van Friedrich Wilhelm IV, ook zelf actief als ontwerper, ziet zij ‘eine bei 
seinen Zeitgenossen einzige Sicherheit in städtebaulicher und vor allem 
landschaftlicher Wirkung der Gebäude’. Al zijn plannen voor Potsdam en 
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omgeving ‘stehen unter dem landschaftsgestalterischen Gesichtspunkt’ 
(idem, p. 573). Als gezegd werd hij hierbij weer beïnvloed door Pugin. 
82 De Bouwkundige Bijdragen opende in 1843 de eerste jaargang met een uit 
het Duits vertaald artikel: K. Etzel, ‘Over de inrichting en het karakter van 
landhuizen’ (p. 1-10), waarin de aanval werd ingezet op ‘dat dwaze streven 
naar een stelsel van bepaalde en nauwkeurig te beschrijven schoonheid’ (p. 
3). In de landelijke bouwkunst – en vooralsnog alleen voor die categorie: 
Etzel hanteerde een scherp onderscheid tussen een openbare, een burgerlijke 
en een landelijke of huishoudelijke bouwkunde met ieder een 
‘eigendommelijk schoon’ – mocht ‘eene gemakkelijke en gezonde ligging der 
gebouwen, zoowel op zich zelven als met betrekking tot de verschillende 
hemelstreken, nooit aan de ongelukkige zucht naar symmetrie worden 
opgeofferd’ en waren juist het ‘uiterlijk aantonen’ van de bestemmingen van 
de bouwdelen en de ‘ongedwongen groepering der gebouwen’ oorzaken van 
‘schilderachtig schoon’ (p. 4). 
83 Boersma, ‘Het oefenperk der kunst’ p. 19-25 en p. 36. 
84 ‘Alle stelsels zijn goed, behalve de vervelende’, stelde J.H. Leliman op de 
algemene bijeenkomst in 1869. J.H. Leliman, ‘Antwoord op de vraag heeft 
men in vroegere tijden de klassieke bouwstijlen goed gekend’, in: ‘Verslag 16e 
Algemeene Bijeenkomst der leden’, Bouwkundige Bijdragen 1870, p. 68-74, 
p. 74. 
85 Zie Oxenaar, ‘Uitwegen’ en idem, ‘Stijl als overlevingsstrategie’ in: Kunst, 
overlevering, verandering en vernieuwing, Heerlen 1998, p. 160-175. 
86 W.N. Rose, ‘Over de algemeene voorwaarden’ (verslag van de 1e 
bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
23 juni 1854); ‘In hoeverre is uit een aesthetisch oogpunt beschouwd, de 
vereeniging der beginselen van de gothische en grieksche bouwstijlen 
mogelijk en raadzaam?’, Bouwkundige Bijdragen 1858, p. 144-184 (verslag 
van de 3e bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, 3 juli 1856); ‘Welke vorderingen zijn in de bouwkunst op te 
merken sinds de gotische bouwstijl minder algemeen is toegepast 
geworden?’, Bouwkundige Bijdragen 1863, p. 29-41 (verslag van de 10e 
bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
3 juni 1863). Voor een overzicht over zijn theoretisch werk: Van der Woud, 
Waarheid en karakter, passim en Berens, W.N. Rose, p. 50-53.  
87 Ook de tien boeken van Vitruvius speelden nog een rol: A. Bodar, ‘Vitruvius 
in de Nederlanden’, in: E. de Heer e.a. (red.), Bouwen in Nederland. 
Vijfentwintig opstellen over Nederlandse architectuur opgedragen aan J.J. 
Terwen (Leids Kunsthistorisch Jaarboek; 1984), Delft 1985, p. 55-104, p. 73-
74.  
88 W.N. Rose, ‘Beantwoording der vraag “In hoeverre is, uit een aesthetisch 
oogpunt beschouwd, de vereeniging der beginselen van de gotische en 
grieksche bouwstijlen mogelijk en raadzaam?”’.  
89 Het ontwerp behelsde drie panden: naast het Ministerie van Koloniën en 
de Hoge Raad ook het Ministerie van Justitie; alleen de eerste twee werden 
naar zijn ontwerp uitgevoerd. De Hoge Raad was in het schetsontwerp geheel 
classicistisch uitgewerkt, maar werd in het definitief ontwerp in 
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Rundbogenstil gedetailleerd. Het simpele feit dat gotiek en Rundbogenstil 
geschikt werden geacht voor drie zo belangrijke regeringsgebouwen, mag als 
ondersteuning dienen voor de stelling dat het hier een bewuste inhoudelijke 
keuze betrof. Schriftelijke bronnen die Roses veronderstelde bedoelingen met 
deze stijlkeuze en zijn overgang van klassiek naar gotiek/Rundbogenstil 
verhelderen, zijn tot nog toe echter niet gevonden. Ook Berens, W.N. Rose, 
verschaft hierover geen opheldering. 
90 Het standbeeld van Willem van Oranje door Louis Royer werd onthuld op 
5 juni 1848, het tweede eeuwfeest van de vrede van Münster. Van Thiel, 
Vaderlandsch gevoel, p. 249.  
91 Over het ‘gotisch gebouw van staat’ en de negatieve associaties met de 
gotiek zie: Grijzenhout, ‘Nationale Konst-Gallerij’, p. 4 en afb. 2: 
feestversiering in neogotische stijl, verbeeldend de vernietiging der oude 
Constitutie en P. Knolle, ‘Het begrip gotisch in de 18e-eeuwse Nederlandse 
kunsttheorie’, Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 1984, p. 17-38. 
Over Willem II en de gotiek: Van der Wijck, ‘Willem II als bouwheer’; vgl. 
Oxenaar, ‘Uitwegen’, p. 32. Voor afbeeldingen van de zittingzaal in Brussel 
(in een overigens classicistisch parlementsgebouw) en de erepoort in 
Schiedam: L.J. van der Klooster, J.J. Bouman, Oranje in beeld. Een 
familiealbum uit de 19de eeuw, Zaltbommel 1966, p. 22-23 afb. 20 en 21 en p. 
65 afb. 95. In dit album zijn meer voorbeelden te vinden van de verbinding 
van de Oranjes met de neogotiek, zowel in hun dagelijks leven als bij 
representatieve gelegenheden. In: Van Cleven e.a., Neogotiek in België, p. 24, 
wordt de zaal waar Willem I de eed aflegt en de Staten-Generaal opent 
overigens aangeduid als de gotische zaal in het stadhuis van Brussel.  
92 Over de verschillen in betekenis van de twee beelden zie: M. van de Wal, 
‘Krijgsman of staatsman? De oprichtingsgeschiedenis van de twee 
standbeelden voor Willem de Zwijger in Den Haag’, in: Monumentale 
bouwkunst in Nederland (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 34; 1983), 
Weesp 1984, p. 33-74. Van de Wal besteedt echter nauwelijks of geen 
aandacht aan de vormgeving van de stedenbouwkundige ruimte en het 
architectonisch decor, in dezelfde jaren herzien, waardoor beide beelden 
tevens het middelpunt werden van twee naar hun politieke lading heel 
verschillende pleinen in de stad: het voorplein van het parlement 
respectievelijk de voorhof van Paleis Noordeinde, zetel van de vorst. Met de 
verplaatsing van de entree van de Tweede Kamer naar het Plein en de keuze 
van koningin Beatrix voor Paleis Noordeinde als werkplek is deze lading in 
recente jaren nog versterkt. 
93 Boersma, ‘Het oefenperk der kunst’, p. 34. 
94 Zie bijvoorbeeld De Nederlandsche Spectator 1864, tegenover p. 308. Carel 
Vosmaer, hoofdredacteur van dit blad, zal dit beeld hebben gepousseerd: C. 
Vosmaer, ‘Het paleis van Hollands Graven in den Haag’, De Nederlandsche 
Spectator 1864, nr. 3, p. 17-20, p. 17. De betekenis van de restauratie en 
herbouw van de Houses of Parliament te Londen onder Barry en Pugin voor 
het werk van Rose dient nader onderzocht te worden.  
95 Berens, W.N. Rose, p. 265-267. De betekenis van de restauratie en 
herbouw van de Houses of Parliament te Londen onder Barry en Pugin voor 
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het werk van Rose dient nader onderzocht te worden. Berens gaat hier niet op 
in. De relatie van de ijzerconstructie van Rose met de overkapping van de 
binnenplaatsen van het Oxford University Museum of Natural History, 
gesuggereerd door Van der Woud, Waarheid en karakter, p. 92, is, gezien de 
verschillen in betekenis en in constructie van beide gebouwen, gezocht. In dit 
museum werd voor de gotiek gekozen om het moderne 
natuurwetenschappelijk onderzoek te verzoenen met de heersende 
theologische opvattingen – aangeduid als ‘natural theology’. Vgl. C. Yanni, 
Nature’s Museums. Victorian Science and the Architecture of Display, New 
York 1999. Het ijzer is in dit gebouw, volgens de rationele beginselen, ‘naar 
zijn aard’ gebruikt: het brosse gietijzer is toegepast voor de staanders; de 
overspanningen zijn van het taaiere smeedijzer en de kapitelen zijn 
samengesteld uit smeedijzeren plantmotieven, waardoor het ornament ter 
plekke vrij bewerkt kon worden. Bij Rose is sprake van louter gietwerk. Dit 
tekent het principiële onderscheid tussen de ‘Ruskinian gothic’ van Deane en 
Woodward en de toepassing van de ‘gothic order’ om historische en 
associatieve redenen door Rose.  
De veronderstelling van Van der Woud dat Rose voor deze neogotische 
ijzerconstructie koos om een maximale vrije overspanning te kunnen maken, 
snijdt evenmin hout. De middeleeuwse houten kapconstructie overspande de 
ruimte zonder steunpunten; met vakwerkliggers of -spanten had deze vrije 
overspanning moeiteloos in ijzer herhaald kunnen worden. De introductie 
van zuilen in de ruimte wijst dus op een historisch-esthetisch bepaalde keuze. 
96 Rose, ‘Over de algemeene voorwaarden’, Bouwkundige Bijdragen 1854, p. 
358-359. 
97 W.N. Rose, ‘Beantwoording der vraag: “Wat behoort men te verstaan door 
nationale bouwkunst? Heeft zoodanig eene kunst in vroegere tijden bestaan, 
of bestaat zij nog, zoo ja, bij welke natien? Welke kenmerken strekken 
daarvan ten bewijze, en bestaat er mogelijkheid dat zoodanige kunst zich in 
onzen tijd en meer bepaald bij onze natie ontwikkele welke zijn daartoe de 
voorwaarden?”’ Bouwkundige Bijdragen 1860 , p. 348-355, p. 349 verslag van 
de 6e algemene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst, 14 juli 1859. 
98 Idem, p. 354. 
99 Ibidem. 
100 W.N. Rose, ‘Beantwoording der vraag: “Bestaat er eenige gegronde reden 
waarom, voor zooverre ons bekend is, op geene der akademien, zoo in ons 
land als daar buiten, in de gotische bouwkunst onderwijs wordt gegeven?”’, 
Bouwkundige Bijdragen 1862, p. 102-109, p. 107 (verslag van de 7e 
algemeene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, 4 juli 1860). 
101 Idem, p. 108. 
102 Ibidem. Vgl. de eerdere opmerking van Rose hierover in: ‘Beantwoording 
der vraag: “Welken weg moet men inslaan om onze middeleeuwsche 
gebouwen te doen herstellen”’, Bouwkundige Bijdragen 1856, p. 43-53, p. 49 
(verslag van de 1e algemeene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, 23 juni 1854). 
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103 Om die reden keurde deze jury de toepassing van ijzer voor een 
universiteitsgebouw af: het ‘ranke, ijle, doorzigtige tot magerheid toe van 
metaalkonstruktiën’ strookte niet met ‘de ernst die beoefenaren der 
wetenschap betaamt’, maar was meer iets passend bij de dynamiek van 
spoorreizigers. Bouwkundige Bijdragen 1863, p. 89-90. 
104 Alberdingk Thijm had ernstige kritiek op Roses omgang met de gotiek: 
deze was in zijn ogen archeologisch onverantwoord. De pointe van het 
verhaal – de inzet van de gotiek voor de eigentijdse verbeelding van het 
openbaar bestuur – lijkt Thijm daarmee te hebben gemist. J.A. Alberdingk 
Thijm, De Restauratie der Groote Zaal op het Binnenhof in ’s-Gravenhage. 
Openbare brief over dat onderwerp aan de Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen, Amsterdam 1861; idem, ‘De Groote zaal op het Binnenhof in 
’s-Gravenhage, Algemeene Konst en Letterbode 1861, p. 196-197. Zie ook 
idem, ‘De “konst” en de “heeren”’, Dietsche Warande 1864, p. 45-64 en 
‘Wandalismen’, Dietsche Warande 1864, p. 166 en p. 490-492. Over deze 
discussie Denslagen, Omstreden herstel, p. 160-167 en Berens, W.N. Rose, p. 
268-272.  
105 W.N. Rose, ‘Over de aesthetica in de bouwkunst’, Bouwkundige Bijdragen 
1872, p. 89-184. 
106 ‘Verslag van de 7e algemeene bijeenkomst der leden, 4 juli 1860’, 
Bouwkundige Bijdragen 1862, p. 102-109. Wellicht speelde zijn zoon H.M. 
Tetar van Elven een rol bij zijn heroriëntatie op de gotiek; zie deze studie 
hoofdstuk VII.6. 
107 Over J.F. Metzelaar: E. Gugel, Geschiedenis van de Bouwstijlen in de 
hoofdtijdperken der architectuur, Delft 1886 (tweede editie), p. 927-928; 
Rieber, ‘Metzelaar’ (In Memoriam bij zijn overlijden); Van der Peet, 
Steenmeijer (red.), De Rijksbouwmeesters, p. 300-313, met verwijzing naar: 
A.C.M. Lecluse, Justitiegebouwen tussen 1870 en 1914. De architecten Johan 
Frederik Metzelaar (1818–1897) en Willem Cornelis Metzelaar (1848–1918) 
(doctoraalscriptie KUN), Nijmegen 1989.  
108 ‘Verslag van de 7e algemeene bijeenkomst der leden, 4 juli 1860’, 
Bouwkundige Bijdragen 1862, p. 114-117, p. 114. 
109 Rieber, ‘Metzelaar’, p. 28.  
110 Rieber, ‘Metzelaar’; vgl. de ontwerptekeningen van J.F. Metzelaar in de 
collectie van het NAi, Rotterdam. Over Titz en Hitzig zie bijvoorbeeld Börsch-
Supan.  
111 Over bankgebouwen: N. Pevsner, A History of Building Types, Princeton 
1976; J. Booker, Temples of Mammon. The Architecture of Banking, 
Edinburgh 1990. Voor de ontwikkeling in Nederland: W.R.F. van Leeuwen, J. 
Smit (red.), ‘Banken in Amsterdam 1860–1890’, De Sluitsteen 1996 
(themanummer). 
112 (A et A) ‘De bouwkundige beweging te Rotterdam na 1850’ (ingezonden 
door J.M.), De Opmerker 1883, p. 423-424. Metzelaars ‘vrijere opvatting’ 
wordt hierin afgezet tegen de ‘strenge opvatting’ van Van Dam en de 
‘diepdenkenden, zijn eigen weg volgende’ Rose. Typerend is dat Metzelaar in 
dit artikel als een ‘selfmade man’ wordt beschouwd – overigens ten onrechte: 
hij werd opgeleid aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische 
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Wetenschappen in Rotterdam en gaf daar jarenlang les. Zie Rieber, 
‘Metzelaar’, p. 27.  
113 Over A.N. Godefroy: Botman, Van den Heuvel, Tekeningenarchief A.N. 
Godefroy. 
114 Voordracht van Godefroy, ‘Over de toepassing van gebakken en gehouwen 
steen als bouwmaterialen’ waarbij tevens behandeld wordt de vraag: ‘In 
hoeverre de bouwmeesters en werkbazen ten onzent gebruik maken van de 
hulpmiddelen die hun de bouwkundige industrie aanbiedt, en omgekeerd, in 
hoeverre de industriëlen ten onzent beantwoorden aan de billijke eischen der 
bouwmeesters, om de vaderlandsche kunstvlijt niet te doen achterstaan bij 
die van het buitenland.’ Bouwkundige Bijdragen 1854, p. 292-305. Dit naar 
aanleiding van de tentoonstelling van bouwmaterialen georganiseerd door de 
Vereeniging voor Volksvlijt te Amsterdam. 
115 Citaten uit: Godefroy ‘over de toepassing van gebakken en gehouwen 
steen’, passim.  
116 Vgl. Börsch-Supan, Berliner Baukunst. 
117 Bouwkundige Bijdragen 1854, p. 305. Zie F. Goodwin, Domestic 
architecture, a second series of designs for cottages, lodges, villas and other 
residences in the Grecian, Italian and old English styles; with an introduction 
containing observations on the English domestic style (…), Londen, 1834. Dit 
was een tot in de jaren vijftig succesvol plaatwerk (tweede uitgave 1843; 
derde 1850), verschenen als vervolg op Goodwins Rural Architecture uit 
1833/34. 
118 Crook, Dilemma of Style, p. 24-29. Evenals in Duitsland ligt de oorsprong 
van deze ‘schilderachtige’ benadering in de tuin- en landschapsarchitectuur. 
Crook noemt H. Repton, Fragments on the Theory and Practice of Landscape 
Gardening, z.p. 1816, als bron van Goodwin en vele soortgelijke publicaties. 
119 A.N. Godefroy, ‘Beantwoording der vraag “wat kan en behoort gedaan te 
worden aan de vorming van de architect”’, Bouwkundige Bijdragen 1858, p. 
287-291, p. 291 (verslag van de 4e bijeenkomst der leden van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 9 juli 1857). 
120 Idem, p. 291. 
121 A.N. Godefroy, ‘Beantwoording der vraag: “Wat behoort men te verstaan 
door nationale bouwkunst? Heeft zoodanig eene kunst in vroegere tijden 
bestaan of bestaat zij nog, zoo ja, bij welke natiën? Welke kenmerken 
strekken daartoe ten bewijze, en bestaat er mogelijkheid dat zoodanige kunst 
zich in onzen tijd en meer bepaald bij onze natie ontwikkele? Welke zijn 
daartoe de voorwaarden?”’, Bouwkundige Bijdragen 1860, p. 355-367 
(verslag van de 6e algemene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, 14 juli 1859). 
122 Tussen 1849 en 1864 had Godefroy in de Bouwkundige Bijdragen al meer 
dan vijftig keer aandacht besteed aan uiteenlopende technische en materiële 
aspecten van het bouwen, meest via vertalingen van artikelen uit 
buitenlandse bladen. Zie de bibliografie in: Botman, Van den Heuvel, 
Tekeningenarchief A.N. Godefroy, p. 128-130. 
123 Godefroy, ‘Wat behoort men te verstaan door nationale bouwkunst?’, p. 
359. 
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124 Vgl. Oxenaar, ‘Uitwegen’ en idem, ‘Stijl als overlevingsstrategie’, p. 164-
165. Over contingente en immanente stijlopvatting zie: C. van Eck, ‘“Par le 
style on atteint au sublime”. De betekenis van de term stijl in de Franse 
architectuurtheorie van de late achttiende eeuw’, Archis 1993, nr. 10, 72-80. 
Vgl. Van der Woud, Waarheid en karakter, p. 19. 
125 Godefroy, ‘Wat behoort men te verstaan door nationale bouwkunst?’, p. 
366. 
126 Godefroy verkreeg de opdracht via een prijsvraag. Het (niet-uitgevoerde) 
prijsvraagontwerp refereerde met een symmetrische gevel met risaliet en 
fronton, maar zonder zuilorde, aan het sobere baksteenclassicisme uit de 
tweede helft van de zeventiende eeuw en lijkt direct geïnspireerd op het 
nabijgelegen Oude Zijds Huiszitten Aalmoezieniershuis aan het (huidige) 
Waterlooplein van architect Willem de Keyser uit 1654. Tekening in: Atlas, 
Stadsarchief Amsterdam. Over het sobere baksteenclassicisme na 1840: H.J. 
Zantkuyl, Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad, Amsterdam 1993 
(heruitgave), p. 347 e.v. 
127 Het ‘gat’ in de baksteentraditie was minder groot dan het lijkt: Godefroy 
nam in zekere zin de traditie van de stadsarchitecten Van der Hart en De 
Greef weer op, die de monumentale baksteenarchitectuur in Amsterdam tot 
in de jaren dertig levend hadden gehouden, de eerste met een aantal 
monumentale gebouwen, de tweede vooral met een reeks sobere openbare 
schoolgebouwen in baksteen. Vgl. hoofdstuk VII.4 van deze studie. 
128 A.N. Godefroy, ‘Schetsontwerp voor een nieuw gasthuis te Amsterdam’, 
gesigneerd en gedateerd mei 1862, Atlas, Stadsarchief Amsterdam. Vgl. het 
‘Ontwerp voor de uitbreiding van een gebouw voor de verpleging van 100 
kraamvrouwen’, Bouwkundige Bijdragen 1879, p. 91 en IIe stuk, plaat VIII.  
129 In het archief van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, NAi, 
Rotterdam, werden geen aanwijzing hiervoor gevonden,  
130 In De Tijd. Noord-Hollandsche Courant verschenen recensies over zijn 
bijdragen aan de jaarlijkse tentoonstelling in Arti, Amsterdam (29 september 
1854), het Atelier in Roermond (12 september 1855), de kerk in Wijck (31 
december 1856), de kerk in Veghel (21 december 1857), de St Laurentius in 
Alkmaar (22 juli 1858 en 23 september 1859) en ‘De Bouwwerken van P.J.H. 
Cuypers’ (23 maart 1863). De symboliek van het kerkgebouw was daarbij 
steeds de voornaamste invalshoek. Voor een compleet overzicht van de 
bijdragen van Alberdingk Thijm over het werk van Cuypers aan De Tijd zie de 
bibliografie van J.A. Alberdingk Thijm in het KDC, Nijmegen. Over het 
dagblad De Tijd en de rol van Thijm hierin: J.W.M. Peijnenburg, Judocus 
Smits en zijn Tijd, Amsterdam 1976, p. 132-138; vgl. N. Schrama, Dagblad de 
Tijd 1845–1974, Nijmegen 1996 en H. van den Berg, In vrijheid gebonden. 
Negentiende-eeuwse katholieke publicisten in Nederland over geloof, politiek 
en moderniteit, Nijmegen 2005, p. 143-145. 
131 Cuypers aan Nenny, Amsterdam, 7 november 1860 en idem, Breda, 9 
november 1860. 
132 De Bouwwerken van den Architekt P.J.H. Cuypers, met toelichtenden 
tekst van J.W. Brouwers K.P., Ridder van de Orde der Eikenkroon. Les 
Oeuvres d’Architecture de M. P.J.H. Cuypers, texte de M.L’Abbé J.W. 
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Brouwers, Chevalier de l’ordre de la couronne de chêne, eerste aflevering – 
première livraison, Haarlem, (A.C. Kruseman), 1863. Tweetalige uitgave 
Nederlands/Frans. Na één aflevering gestaakt.  
133 Concepttekst brochure in archief Thijm, KDC Nijmegen, 217, 1582. 
134 Thijm aan Cuypers, 18 september 1861; 15 juli 1862; 1 augustus 1862.  
135 In de Dietsche Warande van 1864 begon Alberdingk Thijm alsnog een 
serie artikelen ‘De kerken van de Architect P.J.H. Cuypers’. 
136 Zie Leliman, ‘Beschouwingen over den kerkbouw’.  
137 Van der Woud, Waarheid en karakter, zie de hoofdstukken ‘De jaren 
vijftig’ en ‘De jaren zestig’. 
138 J. Schilt, J. van der Werf, Genootschap Architectura et Amicitia 1855–
1990, Rotterdam 1992, p. 30.  
139 Leliman was een leerling van Metzelaar, maar had ook in Parijs 
gestudeerd bij Labrouste. Over Leliman: M. Estourgie-Beijer, ‘Schoonheid, 
waarheid en karakter. Lelimans denken over bouwkunst’, in: E. de Jong 
(red.), Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Schetsen uit de 
geschiedenis van het genootschap (themanummer De Sluitsteen 1993, nr. 
3/4, p. 51-72; S. de Jong, J.H. Leliman (1828–1910). Eclecticisme als 
ontwerpmethode voor een nieuwe bouwkunst, Rotterdam 2001. 
140 ‘Beantwoording van de vraag “wat kan en behoort gedaan te worden tot 
vorming van bouwkunstenaren (architekten) hier te lande? In hoever voldoen 
daaraan de bestaande inrigtingen, en welke wijzigingen zouden daarin 
behooren te worden aangebragt?”’, Bouwkundige Bijdragen 1858, p. 278-281, 
p. 278 (verslag van de 4e bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, 9 juli 1857).. A et A presenteerde zich hier met 
een gezamenlijke verklaring. 
141 Schilt, Van der Werf, Architectura et Amicitia, p. 30. 
142 Zie de jaarverslagen van A et A, Archief A et A, NAi, Rotterdam, nr. 041, 
inv.nr. 86. Verder was men geabonneerd op het Christliches Kunstblatt, de 
Dietsche Warande, de Revue générale de l’architecture et des travaux publics, 
het Zeitschrift für das Bauwesen en de Encyclopédie d’Architecture. Er werd 
(voor)gelezen uit geschriften van Viollet-le-Duc, Servaas de Jong, Von Quast, 
Lübke, Kallenbach, Eyck van Zuylichem, Chappuy, Bourassée, Alberdingk 
Thijm, Boisserée. Maar ook werk van Von Klenze, Lange, Schinkel en de 
Schinkelschule werd met grote regelmaat bestudeerd. Lezingen over gotiek 
en neogotiek waren er vele: 1856: H.M. Tetar van Elven en J.F.J. Margy over 
de spitsbogenstijl; 1857: G.F. Moele Bergvelt over het werk van Servaas de 
Jong; 1858: Leliman over de Dom in Straatsburg, over ‘Akademiën oder 
Werkstätten’ (overgenomen uit het Organ) en ‘De bouwkunst en de 
bouwkunstenaren der XXe eeuw’ (naar Viollet-le-Duc); H. Molemans over 
christelijke kunst en kunstindustrie (uit Organ); J.H.A.E. de Vries over 
middeleeuwse bouwkunst. 1859: De Vries over godsdienst en bouwkunst in 
de Middeleeuwen. 1860: De Vries over de symboliek van de kerkelijke 
monumenten; Molemans over de kerkelijke stijl en de christelijke 
beeldhouwkunst; 1861: H. Teegel over middeleeuwse monumenten in de 
Rijnpaltz; Molemans over bouwkunst bij Grieken en Romeinen (naar Viollet-
le-Duc); 1862: Leliman over het geheimzinnige in de bouwkunst (naar 
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Bourassée); J. Olie over stijl (naar Viollet-le-Duc); 1863: Molemans over de 
christelijke kunst in de woningen van het volk; idem over de leerwijze bij de 
beoefening der bouwkunst (naar Viollet-le-Duc). Met dank aan Jeroen Schilt, 
die mij wegwijs maakte in het archief van A et A. Zie ook: Schilt, Van der 
Werf, Architectura et Amicitia, p. 28-55. 
143 Estourgie-Beijer, ‘Schoonheid, waarheid en karakter’, p. 51. Labrouste en 
Viollet-le-Duc stonden theoretisch dicht bij elkaar, beiden waren 
progressieve rationalisten, met dit verschil dat de een vanuit de klassieken, 
de ander vanuit de Middeleeuwen verder wilde. Dat weerhield de leerlingen 
van Labrouste er niet van toen deze zijn atelier sloot over te stappen naar 
Viollet-le-Duc. 
144 Dietsche Warande, Bulletin Français, jan./febr. 1857. 
145 H.M. Tetar van Elven, ‘Iets over de waarde van den spitsbogenstijl, en over 
de eischen der burger bouwkunst in onzen tijd. Een tweetal voordragten 
gehouden in December 1856 in het Gezelschap Architectura et Amicitia’, 
Dietsche Warande 1857, p. 1-35. Thijm was als introducé aanwezig bij de 
lezingen. In een inleidende noot interpreteerde hij het feit dat Van Elven deze 
in de Dietsche Warande publiceerde als bewijs ‘der overeenstemming die er, 
behoudends enkele onderdelen, tusschen de kunstleer van den Heer van 
Elven bestaat en de leerstellingen, door de Dietsche Warande voorgestaan’ en 
betuigde zijn sympathie met de geest, de bedoelingen en de hoop op een 
schone toekomst die ‘het streven der jeugdige uit frissche elementen 
saamgestelde Amsterdamsche vereeniging’ bezielden. 
146 De kwestie was van dusdanig belang dat er een aparte vergadering aan 
werd gewijd van het bestuur ‘in vereeniging’ met het vorige bestuur en de 
oprichters van A et A. Notulen 38e bestuursvergadering d.d. 18 april 1857. 
archief A et A, NAi, Rotterdam. 
147 Alberdingk Thijm, ‘Willen wij alleen de gotiek?’. Vgl. hoofdstuk III.3. 
148 Alberdingk Thijm, ‘Iets over spitsbogenstijl’, Dietsche Warande 1857, p. 5, 
noot 1. 
149 Een slag in de richting van de nogal Duits georiënteerde Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, die Thijm natuurlijk onmiddellijk oppikte, al 
voegde hij er in een noot fijntjes aan toe dat Statz en Ungewitter toch ‘best op 
weg’ waren. Alberdingk Thijm, ‘Iets over spitsbogenstijl’, p. 28-29. 
150 J.H. Leliman, ‘Iets over den bouwstijl der Amsterdamsche woonhuizen 
van de zeventiende en achttiende eeuw, naar aanleiding van de slooping en 
den herbouw van het koffijhuis “Het Vosje” op het Rokin te Amsterdam’, 
Bouwkundige Bijdragen 1860, p. 421-458, p. 427-429. Aanleiding voor het 
artikel was een discussie met Thijm die Leliman de sloop van de oude panden 
ter plekke verweet. Voor het verloop van de discussie zie: M., ‘Wandalismen 
X’, Dietsche Warande 1856, p. 355-357; J.H. Leliman, ‘Welke regels moet 
men volgen bij het afkeuren van gebouwen. Eene voordragt gehouden in de 
Vereeniging Architectura et Amicitia te Amsterdam op 27 januarij 1858’, 
Bouwkundige Bijdragen 1860, p. 1-12; M.,’Wandalismen XVIII’, Dietsche 
Warande 1858, p. 548-557; A.N. Godefroy, ‘Boekaankondiging. Het valsch 
alarm à propos van wandalisme in het ware daglicht gesteld en onschadelijk 
gemaakt door J.H. Leliman’, Bouwkundige Bijdragen 1860, p. 297-300. 
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151 Leliman, ‘Iets over den bouwstijl der Amsterdamsche woonhuizen’, p. 429. 
Vgl. het standpunt van César Daly verwoord in zijn: ‘De la liberté dans l’Art’.  
152 J.H. Leliman, ‘Antwoord op de vraag: “Heeft men in vroegeren tijd de 
klassieke bouwstijlen goed gekend?”’. 
153 Vgl. in dit verband de bespreking door Thijm van ‘De Bouwwerken van 
P.J.H. Cuypers’, in: De Tijd, 23 maart 1863. Hij noemt Veghel hierin ‘het 
volledigst epitome van ’s kunstenaars werken (…) De vrucht van 20 jaren 
studie [sic], begonnen onder de glorierijkste bekroningen, voortgezet in de 
beoefening der beste kathedralen van Frankrijk, der nieuwste en beste 
stichtingen van de Engelse staatskerk, zoo wel als van de Duitse evangelische, 
voortgezet en voltooid in de beoefening der wereldbekende kunststukken van 
Italië, van de scholen van Rome, van Napels, van Florence, van Siena, van 
Venetië, de vrucht van theoretische studie en praktische ondervinding.’ In dit 
artikel onderstreepte hij nog eens dat de kerk in zijn ogen moest zijn ‘een 
credo voor het oog (...) een aanschouwelijk ons onderwijzende dogmatiek 
voor het geloof en tevens eene plegtige Epopée voor het schoonheidsgevoel’. 
Kortom voor Thijm was met de St. Lambertus het probleem van het moderne 
kerkgebouw opgelost, terwijl Cuypers juist met zijn kerkontwerpen uit deze 
jaren, zoals eerder beschreven, eerst begon te beseffen wat het probleem 
eigenlijk was. 
154 [J. Olie], ‘Over den stijl in de bouwkunst fragment eener verhandeling van 
Viollet-le-Duc’, Bouwkundige Bijdragen 1863, p. 163. A et A ontving, net als 
Cuypers, de Entretiens in afleveringen: Olie hield zijn voordracht in 
december 1862, terwijl het eerste deel van de verzamelde Entretiens pas 
verscheen in 1863. 
155 Bouwkundige Bijdragen 1863, p. 211. Vgl. Viollet-le-Duc, Entretiens, VI, p. 
191. Over eclecticisme vgl. Collins, Changing Ideals, hoofdstuk 12, waarin hij 
wijst op het filosofisch ‘éclectisme’ van Victor Cousin en aangeeft hoe dit 
wordt opgepakt door de Revue générale en The Builder. Of de vertaling van 
‘éclectisme’ door wijsbegeerte bij Olie verband houdt met Cousin kon niet 
worden gereconstrueerd.  
156 Zie Jaarverslag A et A, 1862, Archief A et A, NAi, Rotterdam. 
157 Cuypers aan Nenny, 15 maart 1863: geeft hierin als geplande reisroute: 
Turijn, Milaan, Genua, Livorno, Pisa, Pistoia, Florence, Siena, Orvieto, 
Viterbo, Rome. Van de brieven uit Italië aan Nenny is alleen deze eerste 
bewaard gebleven. Ook in de correspondentie Cuypers-Alberdingk Thijm zijn 
vreemd genoeg geen brieven uit Italië aanwezig. 
158 J.H. Leliman, Album. Verzameling van Bouwkundige Schetsen en 
Ontwerpen. Uitgegeven door C.L. Brinkman I, Amsterdam 1862–1863; II 
1863–1864; III 1865–1866. Hierover: De Jong, Leliman, p. 41-47. 
159 Leliman, Album, ‘Voorwoord’, I, 1863. 
160 Vgl. Oxenaar, ‘Uitwegen’, p. 41, noot 67. 
161 Echter niet het Paleis voor Volksvlijt. Leliman stoorde zich aan de 
monumentale architectonische pretenties van de ijzerconstructie in dit 
gebouw. Voor zover een ijzerconstructie aanspraak kon maken op 
constructieve schoonheid, was daar sprake van in dit gebouw, maar er was te 
veel decoratie. J.H. Leliman, ‘De N.V. Paleis voor Volksvlijt. Een oordeel over 
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haar prospectus, hare prijsuitschrijving en haar gebouw. III. Haar gebouw’, 
De Opmerker 1867, p. 13, 14, 17. 
162 Leliman, Album II, 1863–1864, plaat 16: ‘Oorspronkelijk plan en opstand 
van de Parochiale kerk van de Heilige Catharina te Eindhoven’; plaat 26 en 
27: ‘Ontwerp voor eene Roomsch-Catholieke kerk te Doetinchem’. 
163 J.H. Leliman, ‘Muzeüm Willem I’, ongedateerd artikel uit onbekende krant 
Stadsarchief Amsterdam, knipselverzameling T. 380.005.  
164 Leliman, Album III, 1865–1866, plaat 28: ‘Schoolgebouw voor jongens en 
meisjes te Sevenum, Limburg.’ 
165 Ruim tien jaar later, in 1879, hield Cuypers zich in opdracht van de 
minister van Binnenlandse Zaken intensief bezig met de normering van de 
scholenbouw waarbij juist deze thema’s (hygiëne, licht, lucht, ruimte en 
degelijkheid) aan de orde kwamen. Zie: G.J. Morre, B. Schelling, P.J.H. 
Cuypers, Het bouwen van Scholen in Nederland, bevattende Algemeene 
regelen omtrent den bouw en de inrichting der lokalen waarin 
schoolonderwijs wordt gegeven, Nota van toelichting der algemeeene regelen, 
Bepalingen in acht te nemen bij het opmaken van bestekken voor 
schoolgebouwen, Beschrijving en algemeene omschrijving der werken, 
Voorschriften voor de uitvoering, Voorwaarden van algemeenen aard, 
Verklaring der plannen, platen, enz. bewerkt in verband met: ‘De 
onderwijswetten in Nederland en hare uitvoering. Administratieve 
verzameling van alles wat daarop betrekking heeft, uitgegeven met 
machtiging van Zijne Excellentie den Minister van Binnnenlandsche Zaken 
en met aanteekeningen voorzien door Mr. P.F. Hubrecht, Secretaris Generaal 
van Binnenlandsche Zaken. Met 15 groote en uitvoerige platen naar 
teekeningen van G.J. Morre en B. Schelling, leeraren bij het Bouwkundig 
Onderwijs der Polytechnische School te Delft en P.J.H. Cuypers, Architect te 
Amsterdam’, Rotterdam [1879] (ingebonden exemplaar van het rapport van 
de commissie Salverda, 1879; collectie A.O.). Vgl. K. Jacobs, ‘Portalen, 
gangen en lokalen 1857–1990’, in: T. Boersma, T. Versteegen (red.), 
Nederland naar school. Twee eeuwen bouwen voor een veranderend 
onderwijs, Rotterdam 1996, p. 85-108, p. 90-95. 
166 Toelichting bij het plan geciteerd in: De Jong, J.H. Leliman, p. 131. 
167 Durand, Précis des Leçons II, plaat 11.  
168 Zie hierover hoofdstuk XI.3, circulatie en licht. 
169 Leliman had zich vanaf het begin van de jaren vijftig intensief bezig 
gehouden met de studie van de Nederlandse bouwkunst van de late 
Middeleeuwen en de zestiende en zeventiende eeuw, zoals blijkt uit zijn 
reisschetsen en studietekeningen (afbeeldingen in: De Jong, J.H. Leliman, 
passim). Hij zag de berg- en baksteenarchitectuur van De Keyser – in 
tegenstelling tot Rose – als een nieuwe en oorspronkelijke bouwkunst, 
inzetbaar in de eigen tijd. Zie bijvoorbeeld: J.H.Leliman, ‘De algemeene geest 
van de schoone bouwkunst. Beantwoording van de vierde vraag op de in 1863 
gehouden algemene bijeenkomst der leden’, Bouwkundige Bijdragen 1865, p. 
57-64. Zie ook Verslagen van de algemene bijeenkomsten der leden van de 
Maatschappij, 13e deel, verslag van de 10e bijeenkomst der leden op 3 juni 
1863. ‘Beantwoording der vraag: “welke vorderingen zijn er in de bouwkunst 
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sinds de gothische bouwstijl minder algemeen is toegepast geworden”’ met 
antwoorden van Rose, Godefroy en Metzelaar. Vgl. Estourgie-Beijer, 
‘Schoonheid, waarheid, karakter’, p. 55. 
170 J.H. Leliman, ‘Muzeüm Willem I’, ongedateerd artikel uit onbekende 
krant, Stadsarchief Amsterdam, knipselverzameling inv.nr. T 380.005.  
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‘Style relatif’: gotiek of renaissance  

 

Cuypers stelde zich bij het aanvatten van de opgave voor het Muzeüm Koning 

Willem I een tweeledige opgave.1 Hij wilde een nieuwe norm introduceren 

voor monumentale openbare gebouwen, gebaseerd op de rationele beginselen 

van Viollet-le-Duc en tegelijk wilde hij laten zien dat de Middeleeuwen het 

logische aanknopingspunt waren voor het ontwikkelen van een nieuwe 

nationale stijl. Hij wist dat de architectleden in de jury de beginselen van 

Viollet-le-Duc kenden en er niet per se negatief tegenover stonden – zij 

waren, in de terminologie van Leliman, ook ‘renovateurs’ – maar hij wist ook 

dat zij zelf een aan het zuiver Grieks ontleend rationalisme naar Bötticher 

omarmden en sceptisch, zo niet ronduit negatief stonden tegenover de 

toepassing van gotisch ornament voor een gebouw van deze functie en 

betekenis. Een nationale cultuurtempel in gotische vormen was voor hen – en 

velen met hen – niet acceptabel als uitdrukking van het karakter van de jonge 

Nederlandse natie. Daarbij waren zij huiverig voor Cuypers’ ideologisering 

van de architectuur en deelden zij niet zijn gedrevenheid deze in te zetten 

voor maatschappelijke verandering.  

Tegelijk begon Cuypers’ eigen architectuuropvatting in beweging te komen. 

De scheiding van ‘style absolu’ en ‘style relatif’ bij Viollet-le-Duc en diens 

pleidooi voor een aan tijd en context gebonden eclecticisme hadden ook 



 

Cuypers alert gemaakt op het feit dat het middeleeuwse bouwen misschien 

wel uit rationeel en structureel oogpunt het meest logische aanknopingspunt 

was voor een spaarzame, in de lokale omstandigheden en tradities 

gefundeerde architectuur, maar dat uit cultuurhistorisch oogpunt een ander, 

bijvoorbeeld aan de klassieken gerelateerd ornament, daarbij toch een 

logische keuze kon zijn, zonder dat dit afbreuk deed aan de ideële 

bedoelingen. 

Met zijn voornemen een nieuwe nationale stijl te introduceren, raakte 

Cuypers aan het politiek gevoelige vraagstuk wat het nationale karakter 

eigenlijk was en in welke periode dat het sterkst tot uitdrukking was 

gekomen.2 In de omringende landen, Engeland, Frankrijk, Duitsland, had 

dit, als eerder aangehaald, rond het midden van de negentiende eeuw al de 

nodige discussie opgeleverd. Op zoek naar hoogtepunten vooral in de 

ontwikkeling van een burgerlijke cultuur, vooruitwijzend naar de 

grondwettelijke democratische nationale staten, kwam men veelal in de 

Renaissance terecht, al was er ook een groeiende belangstelling voor de 

Middeleeuwen als inheems Noord-Europese cultuur. De nadruk waarmee 

Viollet-le-Duc de gotiek als in wezen ‘democratisch’ presenteerde, zal ook 

bedoeld zijn geweest om deze salonfähig te maken voor openbare 

opdrachten. Overal in Noord-Europa speelde daarbij de Reformatie een rol 

en in Nederland waren de effecten van deze waterscheiding in sociaal-

cultureel en religieus opzicht scherper nog dan elders aanwezig. Deze had – 

zeker in de beleving van cultuurcritici als Kneppelhout en Thijm3 – een 

scheur door Nederland getrokken en het land gescheiden in een katholiek en 

een protestants volksdeel, ieder met een eigen geschiedenis, maar wel 

nadrukkelijk verenigd onder het huis van Oranje.4 De betrekkelijke 

vanzelfsprekendheid waarmee in Duitsland een ‘katholiek’ gebouw als de 

gotische dom van Keulen de rol van nationaal monument op zich kon nemen5 

en de geleidelijke acceptatie van de gotiek als grondslag voor publieke 

gebouwen als gerechtshoven en raadhuizen in Engeland – uitgaande van het 

idee dat dit een inheemse cultuur was, waarin de eerste stappen waren gezet 

naar de moderne staatsvorming – was in Nederland moeilijker voorstelbaar. 

De opstand tegen de Spanjaarden en het ontstaan van de Republiek der 

Zeven Verenigde Provincieën liepen vrijwel gelijk op met de Reformatie en 



 

vormden een natuurlijk hoogtepunt in de nationale geschiedenis en daarmee 

– zeker uit protestants oogpunt – het logische aanknopingspunt voor de 

verbeelding van de nieuwe parlementair constitutionele monarchie. Opstand 

en Reformatie vielen bovendien min of meer samen met de opkomst van de 

renaissance. Deze werd weliswaar in de Nederlanden geïntroduceerd onder 

het bewind van Margaretha van Oostenrijk, een buitenlandse heerseres, die 

bovendien katholiek was, maar de herleving van de klassieken beleefde haar 

hoogtepunten ten tijde van de Republiek. Klassiek, en dan eerst en vooral het 

classicisme van Van Campen, maar, zoals eerder uiteengezet, gaandeweg ook 

de vroegere Nederlandse renaissance van De Key en De Keyser, werd 

daarmee ervaren als protestants. Dit maakte verwijzingen naar de gotiek, 

naar de periode voor de opstand en de alteratie, bijzonder gevoelig voor het 

nog steeds in meerderheid protestantse Nederland. De liberalen hielden zich, 

voor zover het woord van Thorbecke daadwerkelijk gold, wat meer op de 

vlakte, al kwam ook uit die hoek scherp commentaar op referenties aan de 

Middeleeuwen bij de verbeelding van het nationale karakter in de 

architectuur.6 Er was een stroming, onder anderen vertegenwoordigd door de 

protestantse Hofdijk, die, met Cuypers en Thijm, de vaderlandse 

geschiedenis uit een breder, meer volkenkundig perspectief bekeek en de 

middeleeuwse kunst zag als het eigenaardig product van de Germaanse 

stammen die Nederland bewoonden en deze als zodanig afzette tegen de 

uitheemse, voor land, klimaat en volk wezensvreemde klassieke vormentaal 

geïmporteerd uit zuidelijke streken. Maar deze stroming leverde weinig 

aanhang op voor de gotiek als bron voor een nieuwe nationale stijl en was – 

zoals al bleek in het voorgaande – zeker onder architecten in Nederland rond 

1864 niet populair. 

Met zijn ‘katholieke bouwplan’ voor Limburg had Cuypers wat betreft zijn 

stijlkeuze geen noemenswaardige politieke problemen ondervonden. De 

provincies Brabant en Limburg kenden een eigen geschiedenis en zijn 

architectonische verbeelding van de opvattingen van de neogotische 

beweging lijken in dit overwegend katholieke landsdeel betrekkelijk 

vanzelfsprekend te zijn geaccepteerd – voor zover men zich hier überhaupt 

bewust was van de ideologische implicaties van de stijlkeuze in zijn werk.7 De 

kerken pasten bovendien binnen de karakterleer en ook de twee door hem 



 

gebouwde landhuizen in Posterholt en Odiliënberg sloten aan bij 

gebruikelijke opvattingen voor dit type, temeer daar het renovaties dan wel 

restauraties waren van vervallen of verdwenen middeleeuwse kastelen, beide 

geplaatst in het decor van een romantisch landschapspark. Maar ook waar de 

neogotiek politiek gevoelige implicaties kon hebben – het raadhuis met 

school in Stevensweert en de ‘modelschool’ in Sevenum – leverde dit, voor 

zover na te gaan, geen discussie op. De school in Sevenum was wat dit betreft 

ook in figuurlijke zin modelschool: het moet een van de eerste als christelijk 

(lees: katholiek) herkenbare scholen zijn geweest ontworpen na de 

onderwijswet van 1857 en kan gelden als symbool voor de terugkeer van de 

religie in het lager onderwijs, door de christelijke fracties in de Tweede 

Kamer met het aannemen van die wet bevochten. Het werd daarbij 

toegestaan na schooltijd het gebouw te gebruiken voor religieus onderwijs 

naar keuze van het schoolbestuur, dus ook voor katholieke catechisatie. Om 

het verhaal nog wat ingewikkelder te maken figureert het schoolgebouw 

daarmee tegelijk als opstapje naar de antithese, waarin protestanten en 

katholieken samen tegenover de liberalen kwamen te staan in de strijd om 

wettelijke gelijkstelling van de christelijke zuilen, in het bijzonder in het 

onderwijs, een doel dat werd bereikt met de onderwijswet van 1878. Hoe dan 

ook, in Limburg kon dit schooltje betrekkelijk probleemloos als symbool 

fungeren voor de herwonnen burgerlijke vrijheden van de katholieke 

bevolkingsgroep. Een prijsvraagontwerp voor een monumentaal neogotisch 

raadhuis in Eindhoven, geheel naar het ideaalbeeld van Viollet-le-Duc in 

1863 getekend door Cuypers’ medewerker Bolsius en onder diens naam 

ingediend, werd weliswaar niet gepremieerd, maar nergens blijkt dat hier 

stijlpolitieke redenen voor waren.8 Doetinchem bleef tot zover de enige plek 

waar zijn gotische stijlkeuze voor de kerk van Onze Lieve Vrouwe ten 

Hemelopneming politiek gekleurde reacties had opgeroepen, bij monde van 

het liberale schoolhoofd.9 In Amsterdam had hij – zoals hij in later jaren 

graag aanhaalde – van de protestanten alle medewerking ondervonden bij de 

bouw van de Posthoorn, terwijl de katholieken zich zuinig hadden 

opgesteld.10 

Cuypers besefte dat bij een nationaal museum de kwestie van de stijl 

problematischer zou zijn. Godefroy had er al op gewezen dat de positie van de 



 

architect bij het zoeken naar een nieuwe nationale stijl, dat wil zeggen een 

nieuwe kunstvorm, een nieuw ornament om de Nederlandse natie te 

karakteriseren, niet benijdenswaardig was. Iedere keuze zou per definitie 

ergens weerstand oproepen in het politiek en religieus pluralistische 

Nederland. Formeel was het museum weliswaar geen nationaal gebouw. Het 

was een initiatief van de Amsterdamse burgerij, gesteund door de Koning, 

slechts gesubsidieerd door de regering. Maar iedereen zou het zo opvatten. 

En dat de stijlkeuze daarbij gevoelig lag, was Cuypers al gebleken bij de 

discussie rond zijn ontwerp voor het nationaal gedenkteken voor 1813 in Den 

Haag – overigens ook een initiatief van de burgerij. De prijsvraag voor het 

Haagse monument liep een paar maanden vooruit op die voor het museum 

en hier had hij voor het eerst ondervonden hoe hoog de emoties rond dit 

thema konden oplopen. Dit monument is hier verder niet aan de orde. Het 

ontwerp is van weinig betekenis voor de ontwikkeling van zijn 

architectuuropvatting. Maar de felheid van de reacties op zijn keuze voor de 

gotiek en de thema’s die in de discussie aan de orde kwamen, waren een 

voorbode voor wat hem te wachten stond met het museumontwerp. Alle 

bekende historische, religieuze en architectuurtheoretische argumenten 

kwamen in deze discussie aan de orde. De tegenstellingen klassiek-gotiek, 

katholiek-protestants, maar ook inheems/Noordelijk/Germaans versus 

uitheems/Zuidelijk/Grieks kwamen naar voren en vermengden zich met 

thema’s uit het architectuurdebat als ‘oorspronkelijkheid’ en het ‘être de son 

temps’.11 De scheidslijnen tussen de partijen lagen daarbij niet altijd zo 

simpel als het lijkt. Zo verdedigde de protestante Hofdijk, vanuit het 

volkenkundig argument, met enig vuur de gotiek van Cuypers: ‘In onze 

dagen, nu men dieper blik heeft in de vraagstukken der ethnografie, en zich 

meer los maakt van de neiging om zoo maar voetstoots vormen over te 

nemen die ons door den dag van gisteren gelegateerd zijn – hebben wij de 

vormen aan te wenden waarmeê wy stamverwant zijn (...) Scott, Burges en 

Bloomfield zijn niets minder dan Ultramontanen, en toch willen zy getuigenis 

geven van hun Saxiesch bloed, en bouwen in Germaanschen stijl’, schreef hij 

in een brochure.12 Cuypers gebruikte hetzelfde argument voor zijn keuze voor 

de gotiek en had het in de toelichting bij zijn ontwerp over het ‘Germaansche 

vormenstelsel’ en de ‘oud-Duitsche – derhalve vóór de invloed der Italiaanse 



 

Renaissance ook oud-Nederlandsche stijl’ van zijn plan.’ 13 Cuypers won niet, 

maar kreeg wel de tweede prijs, wat als veelzeggend mag worden beschouwd 

voor de geleidelijk veranderende opvattingen over de potenties van de gotiek 

als nationale stijl.14 

 

Bij de prijsvraag voor het museum dacht Cuypers het probleem van de 

nationale stijl te omzeilen door in de twee ontwerpen die hij had gemaakt 

steeds twee voorstellen te doen voor de decoratie van de gevels – hij leverde 

dus vier plannen. Deze waren alle gebaseerd op de ‘rationele beginselen’, 

want hij wilde eerst en vooral zijn interpretatie van de nieuwe canon voor het 

voetlicht brengen. Dat was de boodschap van het aan Viollet-le-Duc 

ontleende motto van zijn inzending: ‘toute forme qui n’est pas indiquée par la 

structure doit être repoussée’.15 Maar tegelijk wilde hij duidelijk maken dat 

de vormentaal van de gotiek wat hem betreft zowel praktisch als inhoudelijk 

de meest passende uitdrukking daarvan was – ook in Nederland. Van elk van 

de twee ontwerpen leverde hij, als gezegd, een renaissancistische variant, 

zoals gevraagd in het programma van eisen, en een gotische variant, in de 

hoop de jury hiermee van de kwaliteiten van zijn voor Nederland nieuwe 

esthetiek te kunnen overtuigen. Welke van de twee zij het meest nationaal, 

het meest passend vond bij het nationale karakter van het gebouw kon de 

jury zo uiteindelijk zelf uitmaken.  

Deze oplossing was meer dan alleen een tactische zet. Deze reflecteert de 

verandering in Cuypers’ denken over de waarde van het ornament. Bij zijn 

katholieke bouwplan voor Limburg hoorde als een bijna absolute waarde het 

gotisch ornament. Zich richtend op de burgerlijke en openbare bouwkunst 

begon hij te beseffen dat dit niet zonder meer was vol te houden. Met de 

geografische ontwikkeling van zijn praktijk van Limburg via Noord-Brabant 

en Gelderland naar Holland en Friesland volgde hij min of meer de intocht 

van de renaissance in de Nederlanden, en zeker in Amsterdam viel niet te 

ontkennen dat juist de zestiende en zeventiende eeuw een hoogtepunt 

vormden in de maatschappelijke en culturele bloei van de stad.16 

Verwijzingen daarnaar lagen dus voor de hand, zeker in een cultuurtempel 

die de schatten van de zestiende en zeventiende-eeuwse schilderkunst zou 

gaan bewaren. Bovendien was hij er via Viollet-le-Duc van doordrongen 



 

geraakt dat het idee van een progressieve geschiedenis, van een ‘progrès 

continu’, ook voor de eigen tijd inhield dat de uitdrukkingsvormen – niet de 

beginselen – zich met de tijd konden, of moesten wijzigen.  

In het achtste Entretien, verschenen kort voor 1863, was Viollet-le-Duc van 

leer getrokken tegen de aderverkalking van de architectuur als taal en had 

haar een lange periode van toenemende betekenisloosheid voorspeld als hier 

niet snel iets aan zou gebeuren. Hij uitte daarbij vooral kritiek op de 

overheid, die als openbare opdrachtgever een liberaal klimaat zou moeten 

scheppen voor de architectuur, maar zich er – in Frankrijk althans – van 

afmaakte door deze taak over te dragen aan de dogmatici van de Académie 

des Beaux-Arts. Architectuur mocht niet ontaarden in een soort 

vrijmetselarij, in een hiërogliefenschrift, een geheimtaal voor ingewijden in 

de conventies van de orden. Ze moest leesbaar zijn voor het grote publiek. 

Alleen dán was er sprake van een eigen kunst in een land, volgens Viollet-le-

Duc, wanneer iedereen deze kon begrijpen, bediscussiëren, of zelfs 

beoefenen. En daarvoor was er eigenlijk maar één voorwaarde: dat de rede 

(‘la raison’) de grondslag was van de kunstvormen. Want de rede was voor 

iedereen toegankelijk.17 

En vervolgens – en nu komt de verrassing – besteedde Viollet-le-Duc de 

tweede helft van dit Entretien er aan om uit te leggen dat diezelfde rede, 

diezelfde ‘common sense’, niet alleen ten grondslag lag aan de middeleeuwse 

bouwkunst, maar ook aan de architectuur van de Franse renaissance.  

De ondergang van de gotische architectuur was in zijn ogen onvermijdelijk 

geweest. Juist omdat het een democratische, progressieve kunst was, waren 

haar vormprincipes onderhevig aan een permanent proces van onderzoek en 

kritiek, wat op den duur wel tot het einde van deze vormentaal moest leiden: 

‘Cet art, issu de l’émancipation intellectuel des classes laborieuses des cités, 

éminemment démocratique, mettant l’examen et le raisonnement à la place 

des tendances théocratiques, tomba bientôt dans l’excès de ses propres 

principes; par cela même qu’il était démocratique, il ne sut et ne put s’arrêter; 

de déductions en déductions, il aboutit à un formulaire géométrique.’ Aan het 

eind van de vijftiende eeuw was het zover. De rek was er uit. De gotiek was als 

vormentaal tot het uiterste van haar beginselen doorgedreven en bezweek. 

Bleef over de terugkeer naar de weg, ooit verlaten door het gallo-romeinse 



 

ras: de vernieuwing van de vormentaal van het klassieke Rome. Maar de 

architecten van de renaissance slaagden er in, aldus Viollet-le-Duc, daarbij 

hun individualiteit te bewaren. Dankzij de praktische, rationele geest van het 

Franse volk – Viollet-le-Ducs steeds terugkerende apriori – bleven de 

beschikbare middelen, de zeden en gebruiken van de eigen tijd en het klimaat 

het uitgangspunt. Als bewijs citeert hij Philibert de l’Orme, die de uitgebreide 

studie van zuilorden, maatverhoudingen en gevelcomposities maar bijzaak 

vond gezien ‘ces belles reigles de nature, qui concernent la commodité, 

l’usage et proufit des habitans’.18 Ook in de renaissance, zo wil hij De l’Orme 

laten zegen, was niet het ornament, niet de orde, maar de manier waarop een 

opgave werd opgelost, de ‘méthode’, de grondslag voor ‘stijl’. En dat was de 

boodschap voor de eigen tijd: wilde men de architectuur weer betekenis 

geven dan moest men eerst en vooral haar beginselen onderzoeken: daar, en 

niet in de eerste plaats in het ornament, lag de bron voor een begrijpelijke, 

leesbare en publiek werkzame architectuur.  

Als om dit te onderstrepen illustreerde Viollet-le-Duc de uitwerking van zijn 

ontwerpbeginselen in het negende Entretien, in het bijzonder zijn 

verhandeling over het ontwerpen aan de hand van de triangulatuur, met een 

ontwerp voor een kasteel in renaissancestijl; en alsof het de gewoonste zaak 

van de wereld was, ontwierp hij in deze jaren een monumentaal landhuis in 

een laatzeventiende-eeuwse, klassieke stijl, nota bene voor de aannemer van 

de naar zijn ontwerp uitgevoerde restauratie van het middeleeuwse kasteel 

Pierrefonds.19 Viollet-le-Duc ging, kortom, in zijn scheiding tussen stijl in 

beginsel (‘le style’, of ‘style absolu’) en stijl volgens het ornament (‘les styles’ 

of ‘style relatif’) zover ook andere historische stijlen toe te laten, mits relevant 

voor locatie en bouwtype, en mits ondergeschikt aan de constructie.  

Twijfel aan de gotische vormentaal als voorbeeld van de nieuwe stijl was dus 

gezaaid, ook bij Cuypers. Het rijkgeschakeerde panorama van de openbare 

architectuur in Toscane, Umbrië, de Veneto en Rome, dat hem na zijn lange 

reis door Italië in 1863 nog vers in het geheugen zal hebben gezeten – in zijn 

memorie van toelichting voorziet hij Amsterdam nadrukkelijk van het 

epitheton ‘Venetië van het Noorden’ – en de eerste voorbeelden van een 

nieuwe ‘public architecture’ in Engeland en Duitsland, door hem gezien op de 

wereldtentoonstelling in Londen in 1862, zullen deze twijfel bij hem nog 



 

hebben versterkt.20 Was gotiek inderdaad het enig mogelijke antwoord op het 

vraagstuk van de eigentijdse openbare architectuur? Een brief aan Thijm 

maakt zijn groeiende twijfel duidelijk. Thijm zag de prijsvraag voor het 

Muzeüm Koning Willem I als een tactisch steekspel dat koste wat het kost 

gewonnen moest worden. Daarna kon men verder zien. Hij gaf Cuypers dan 

ook de wind van voren toen hem bij het openen van de inzendingen – de taak 

van Thijm als secretaris van de jury – bleek dat deze zich niet aan het 

programma had gehouden:  

‘Ik gaf dadelijk f 100,– aan de armen, als gij u d’ensemble op het standpunt 

uwer Renaissance ordonnantien hadt geplaatst. Gij hadt achter die 

Renaissance kompositie perfekt uw gothischen konstruktien kunnen 

logeeren. Nu — houd ik mijn hart vast! Het geheel draagt de blijken dat het 

met gothische intentiën ontworpen is. Stond niet, om goede redenen in het 

programma XVI en XVII eeuw, dan zoudt gij niet alleen (zoo als het geval is) 

meesterwerk geleverd hebben — maar in uw recht zijn. Thands, vrees ik, zal 

men moeilijk heenstappen over de bezwaren die van alle kanten zullen 

opgeworpen worden. Maar laat ons wachten en hopen. In Engeland of 

Duitschland werdt ge dadelijk bekroond — maar daar zou men ook niet 

timidement de XVI eeuw pas even in ’t programma hebben durven dringen, 

zoo als ik heb moeten doen niet beter kunnende.’21  

Cuypers had zijn taak duidelijk heel anders opgevat en gaf per omgaande 

tekst en uitleg, al deed Thijms kritiek hem de moed in de schoenen zinken:  

‘Lieve Broeder, Ofschoon ik niet veel hoop meer heb op het welslagen der 

muzeumzaak, zoo meen ik U echter eenige inlichtingen te moeten geven 

omtrent mijne renaissance ontwerpen. — Beide voorgevels zoowel van 

projekt A als van projekt B zijn geheel en al op de gothische plannen en 

konstrukties ontworpen, zoodat, indien men aan renaissance de voorkeur 

geeft, men even goed de gothische doorsnede, plannen en gevels in verband 

met de renaissance specimen kan beoordeelen. — De renaissance façades zijn 

op de gothische gekalkeerd. — De XVI Eeuw heeft zonder gothische intentie 

steeds gothisch gekonstrueerd – en ik meen door mijn renaissance 

teekeningen te hebben aangetoond dat ook goede konstrukties met 

renaissance vormen kunnen zamengaan, zoo als dit in de XVIe eeuw het geval 

was en zoo als nu wederom eenige architekten in Frankrijk doen. Ik heb ook 



 

(meen ik) bewezen dat gothiek de eenvoudigste dus ook de redelijkste wijze 

van bouwen is. — Maar dit behoef ik u niet te zeggen, gij weet het zeker zoo 

goed dan ik, ik wil maar alleen er tegen op komen dat ik niet in mijn recht zou 

zijn met en gothisch en renaissance gekozen te hebben. – Enfin – Gods wil 

geschiede! —’22 

Hij bleef hopen, maar moet tegelijk het gevoel hebben gehad dat ook Thijm 

niet begreep waar het hem nu eigenlijk om ging en drie dagen later legde hij 

in een lange brief nog eens uit wát hem nu voor ogen stond toen hij onder één 

motto twee ontwerpen inzond, ieder uitgewerkt in twee verschillende stijlen. 

Dit was des te dringender omdat jurylid Godefroy had voorgesteld Cuypers’ 

inzending ter zijde te leggen, omdat er ook gotische ontwerpen bij zaten, wat 

niet in overeenstemming was met het programma. Deze brief vormt tegelijk 

de eerste schriftelijke verklaring van Cuypers van zijn beginselen voor de 

monumentale openbare architectuur. En hij formuleert ook als betrof het een 

manifest: 

 

‘Het doel van den ontwerper is dit. Het programma vraagt een Museum, op te 

richten door de Nederlandsche natie in den jare 1864.  

1e. Ter bewaring van Nederl. kunst van de XVI en XVII eeuw maar ook om de 

nog steeds levende en in de toekomst bloeyende kunstprodukten op te 

nemen. 

2e. Om hulde te brengen aan Neerl. 1e koning en grondl. onzer konstitutie  

Hij handelt natuurlijk wanneer hij de volgens hem natuurlijke, redelijke 

vormen gebruikt om de bovengemelde denkbeelden uit te drukken; 

onbevooroordeeld zoekt hij niet naar een stijl maar voldoet in de 

eenvoudigste en redelijkste vormen aan de gevraagde noodwendigheden met 

inachtneming der convenances en met voldoening aan het beginsel van het 

schoone dat God in ons geschapen heeft. (…) 

Hij is zich tevens bewust dat niet iedereen zoo denkt over het ware en schone 

in de kunst en daarom geeft hij 2 voorbeelden aan om te toonen, dat indien 

de komissie er anders over denkt dan hij – hij ontwerper ook in staat is, om 

een muzeum te maken dat met zoo weinig mogelijk de ware beginselen van 

het ware en het schoone te verloochenen, voldoet aan diegene die niet de 

eenvoudige maar conventioneelen vormen verkiezen.  



 

Hij, ontwerper moet eerst de beste weg aantonen en deze weg zo duidelijk 

mogelijk maken, wil men dien weg dan niet bewandelen, dan kan hij de 2de 

minder schoone, minder eenvoudige, minder direkte weg tot de waarheid ook 

wijzen maar alleen nadat hij de schoonste, wijste, beste weg heeft doen leren 

kennen.’23 

 

Het beginsel en de methode (‘de weg’) gevolgd bij de ontwikkeling van het 

plan waren kortom de kern van de zaak. Dat moest ter beoordeling staan. Bij 

het uitwerken ging het er vervolgens om waarheid en eenvoud te betrachten. 

De middeleeuwse manier van construeren en versieren vormden hiervoor wat 

Cuypers betreft de beste waarborg, maar waar functie, context of betekenis 

van het gebouw hier om vroeg, kon ook een ander ornament toegepast 

worden. Dan kon eenvoud ingeruild worden voor conventie. Daarom telkens 

twee varianten voor de gevels van ‘plan A’ en ‘plan B’.  

Ook in de memorie van toelichting bij zijn plannen deed hij zijn opvatting 

van de stijlparagraaf in het prijsvraagprogramma uitgebreid uit de doeken. 

Hij legde de jury uit hoe er in zijn ontwerp steeds naar was gestreefd de 

constructieve elementen sculpturaal vorm te geven en deze met 

schilderkunstige middelen te versterken, zonder iets te verhullen of anders te 

doen voorkomen dan het was.24 Want eerlijkheid en bescheiden rijkdom 

waren toch de wezenskenmerken van Nederland en zijn schilderschool, en 

die moesten in het museumgebouw worden uitgedrukt door geen ‘trompe-

l’oeil’ toe te staan, steeds eerlijk te zijn in constructie, iedere (uit noodzaak 

geboren) vorm te accentueren en in het exterieur van het gebouw steeds in 

het geheel en in ieder onderdeel weer te geven wat er in het interieur 

gebeurt.25 Dan zou het volk het herkennen als zijn kunsttempel en zou het 

museum meewerken aan de verspreiding van de liefde voor de kunst onder 

alle klassen.26 De blinde muurvlakken in de façade presenteerde hij als 

voorbeeld van zijn rationele aanpak. Deze voldeden weliswaar niet aan de 

conventies voor een monumentaal gebouw, maar zouden bij de bezoeker 

onmiddellijk de vraag oproepen wat voor grote schilderijen daar wel zouden 

hangen. Binnen zou hij dan de schuttersstukken aantreffen.  

Zijn inzending was dus tegelijk een soort stoomcursus gotisch rationalisme 

en de mogelijke toepassingen in de eigen tijd. Het was evenzeer Cuypers’ 



 

oplossing voor een gegeven programma, als een publieke uiteenzetting van 

zijn architectuuropvatting. De ingezonden tekeningen onderstrepen dit. 

Naast de gevraagde plattegronden, opstanden en doorsneden – de 

gebruikelijke weergave van een plan – leverde hij een reeks details, onder 

andere een zorgvuldig uitgewerkt en ingekleurd blad met aanzicht en 

doorsnede van een daklicht. Hiermee expliciteerde hij niet alleen zijn 

praktische en esthetische oplossing voor het probleem van het bovenlicht – 

voor de zalen met de grote schilderstukken was hier in het programma 

expliciet om gevraagd, met een verwijzing naar de kunstzaal van Arti et 

Amicitia in Amsterdam als voorbeeld – maar met dit detailblad legde hij 

tegelijk zijn rationele beginselen nog eens uit. Met een gecombineerde 

opstand van zowel binnen- als buitenaanzicht van de dakkapel (‘lucarne’) en 

drie doorsneden liet hij zien hoe zijn opvatting van waarheid in 

materiaalgebruik en constructie in de praktijk zou uitwerken.  

De houten spantconstructie bepaalt tegelijk de geleding van het interieur van 

de zalen. Gebeeldhouwde consoles en kapitelen, georneerde afbiljoeningen en 

geschilderde of gesneden lijsten verheffen dit constructief geraamte tot 

kunstwerk, zonder het te verhullen. Buiten accentueren het schone werk en 

de natuurstenen lijsten, dekstenen en venstertraceringen het constructief 

systeem van dragend metselwerk verstevigd met natuursteen, terwijl de 

ambachtskunst in de sierverbanden en de profileringen ook hier het 

bouwwerk tot kunstwerk verheft, zonder zijn constructieve en materiële 

structuur te verloochenen. Naast de houten kapconstructie leverde Cuypers 

ook een variant in ijzer, voor het geval men daar de voorkeur aan gaf. 

Vooruitgang in de kunst betekende vanzelf ook toepassing van nieuwe 

materialen en deze konden hier goed ingezet worden.27 Het probleem dat 

ijzer vervormt ten gevolge van de hitte van een eventuele brand en het 

gebouw daarmee gemakkelijk doet instorten, kwam in het programma van 

eisen niet aan de orde en ook Cuypers ging hier niet op in.  

Waar Thijm, niet onterecht, voorzag dat de jurering een afspiegeling van een 

soort Hoekse en Kabeljauwse twisten zou worden, geloofde Cuypers er in dat 

het een ordelijk en professioneel gevoerd architectuurdebat zou worden, met 

als uitkomst een bij meerderheid van stemmen aangewezen winnaar. Hij had 

niet, zoals Thijm had gewild, ingespeeld op de opvattingen in de jury, door 



 

alleen een renaissanceontwerp in te leveren, maar gemeend de juryleden er 

toe te kunnen bewegen zijn nieuwe canon te doorvorsen, zijn ideale vormen 

te leren begrijpen en waarderen en er vervolgens voor te kiezen een van de 

stilistische varianten van plan A of plan B te doen uitwerken. Hij wilde de 

jury als het ware meevoeren in een redenering. De twee ontwerpen met hun 

twee gevelvarianten kunnen daarmee worden beschouwd als een verbeelding 

van zijn methodische en theoretische overwegingen bij het maken van het 

plan en geven tegelijk uiting aan zijn – recent omarmde – tweeledig 

stijlbegrip.  

De memorie van toelichting en vooral de beginselverklaring in zijn brief aan 

Thijm lijken een directe weerslag te zijn van de bijstelling van zijn beginselen 

na de studie van de Entretiens van Viollet-le-Duc, met name de afleveringen 

zes, zeven en acht. Wat begon als twijfel ontwikkelde zich in rap tempo tot 

een principiële houding. De gotiek bleef als meest spaarzame, meest redelijke 

ornamentstijl zijn voorkeur houden, ook omdat deze zich direct baseerde op 

de natuur en daarmee in wezen ahistorisch was. Maar het besef had postgevat 

dat een progressieve kunstopvatting als onvermijdelijke consequentie had dat 

men bij een rationele constructie ook ander ornament kon kiezen, mits 

gerelateerd aan de lokale cultuur en de ruimtelijke context. De problemen 

van een eenduidige, vormgeoriënteerde stijlopvatting – goed, schoon en waar 

is gelijk gotiek – al naar voren gekomen in zijn kerkbouwpraktijk, trachtte hij 

in zijn museumontwerpen op te lossen door een tweeledig stijlbegrip te 

introduceren. Stijl in ornament werd gescheiden van stijl in constructie en 

compositie, waarbij het eerste variabel was naar de omstandigheden, het 

tweede een vaste norm. Tentstokken en doek, geraamte en bekleding, 

kernvorm en kunstvorm werden voortaan als onderscheiden problemen 

behandeld, waarbij de laatste de eerste diende te volgen.  

Opvallend is dat hij de argumenten voor deze opvatting juist zocht in een 

overgangsperiode in de architectuurgeschiedenis. Met zijn opmerking dat de 

renaissancevarianten op de gotische waren gecalqueerd bedoelde Cuypers 

niet alleen te zeggen dat de ene tekening op de andere was overgetrokken, 

maar gaf hij ook aan dat het historische feit dat de renaissance zich in eerste 

instantie had gemanifesteerd als een nieuw ornament op traditioneel gotische 

constructies het vanuit een progressieve geschiedopvatting acceptabel, of 



 

logisch maakte dat ook dit ornament – en in feite ieder ornament – 

toepasbaar was in combinatie met een gotisch-rationele constructie. Onder 

druk van de maatschappelijke werkelijkheid, en gevoed door de High 

Victorians en Viollet-le-Duc, begon Cuypers in deze jaren te denken in 

termen van een daadwerkelijke ‘progrès continu’ in de kunstgeschiedenis. De 

positie van de ontwerper ten opzichte van de geschiedenis werd daarmee een 

heel andere: van de drager of herschepper van een historische traditie werd 

hij speler in een continu transformatieproces. Niet het continueren van een 

bestaande formele traditie, het classicisme, en ook niet het reconstrueren van 

een verloren traditie, de gotiek, maar het levend houden van een beginsel zag 

hij als zijn opdracht. De overgangsperiodes bleken daarbij een belangrijke rol 

te spelen. Juist in deze periodes, en zeker in de overgang van gotiek naar 

renaissance, werd het onderscheid tussen stijl en beginsel, tussen mode en 

methode, scherp zichtbaar. En dat bood een handvat het door Viollet-le-Duc 

ontdekte beginsel toe te passen in de eigen tijd, los van de keuze van het 

ornament. Aan de hand van Viollet-le-Duc vond Cuypers, in de overgang van 

gotiek naar renaissance, de sleutel voor het oplossen van de problematische 

verhouding tussen zijn historisch ideaal en de eigentijdse opgave.  

De jury stond niet per definitie vreemd tegenover deze gedachtegang. In juni 

1863, dus kort voor de jurering, had Rose in een verhandeling over de 

ontwikkeling van de gotiek op de bijeenkomst der leden van de Maatschappij 

tot Bevordering der Bouwkunst betoogd dat in de overgang van gotiek naar 

renaissance nieuwe vormen nog werden toegepast op de ‘goede, oude 

constructies’, daarna kwam het ‘plakwerk’ van de Romeinse renaissance, met 

haar ‘zonderlinge vormen en verhoudingen’, en hij had daarbij instemmend 

Viollet-le-Duc geciteerd.28 Maar of hij en de andere architectleden in de jury 

Cuypers’ inzending ook als zodanig begrepen, is de vraag. Op de volgende 

bijeenkomst van de leden in juni 1864, dus kort na de jurering, werd de vraag 

aan de orde gesteld in hoeverre ‘overgangsstijlen’ aan te bevelen waren.29 

Rose, Metzelaar en Godefroy speelden een dominante rol in deze 

bijeenkomsten – ook ditmaal – en wellicht was de vraag door een van hen 

ingebracht. Het ging in de discussie echter vooral over de overgang romaans-

gotisch en in het debat weerklinkt het gedachtegoed van Hübsch. Wel 

verwees het jonge lid Isaac Gosschalk in zijn repliek ook weer naar Viollet-le-



 

Duc en diens opvatting over de stijlontwikkeling als progressief proces, in 

tegenstelling tot het gebruikelijke denken in termen van groei, bloei en 

verval. Gosschalk verwierp echter het onderscheiden van perioden 

überhaupt: dit was zinloos, overgangen waren niet precies te bepalen, men 

kon hoogstens climaxen aangeven en hij stelde voor – in een repliek op Rose 

– voortaan slechts twee stijlen te onderscheiden, naar de constructiewijze: 

architraafstijl en boogstijl, om daarmee het ‘allegoriseren’ de pas af te 

snijden. Rose bleef echter het ornament als betekenisdrager verdedigen. 

Leliman viel Cuypers indirect bij toen hij in deze discussie stelde dat de 

‘overgangstijdperken’ juist een grote bron van inspiratie waren: ‘nimmer 

werd er meer en harder gewerkt en gedacht.30 



 

‘Style absolu’: ‘Plan A’ of ‘Plan B’  

 

Cuypers had het voor de jury nog ingewikkelder gemaakt. Hij zwengelde met 

zijn ontwerpen niet alleen een discussie aan over de keuze van het ornament 

voor de gevel, maar stelde ook de vraag aan de orde hoe het museum zich 

moest verhouden tot de stedenbouwkundige context, tot de openbare ruimte, 

het straatbeeld en het silhouet van de stad. Om effect te hebben – de term die 

zowel Pugin als Viollet-le-Duc gebruikten – moest een monumentaal gebouw 

niet alleen met de stijlvormen maar ook in zijn structuur reageren op de 

context en deze tegelijk bewust mee vormgeven, zo had hij in zijn 

kerkbouwpraktijk inmiddels geleerd en beproefd. Met de twee versies van 

zijn ontwerp, gemerkt ‘plan A’ en ‘plan B’, stelde hij dit probleem aan de orde, 

als eigen aan het oplossen van openbare opgaven. Het ornament bleef 

weliswaar een belangrijk gegeven in de karakterisering, in de betekenisgeving 

van het gebouw in de stad als sociale gemeenschap; maar daarnaast was er de 

meer essentiële vraag hoe het gebouw zich in organisatie, constructie en 

materialisatie, in plattegrond en compositie, moest verhouden tot de stad als 

ruimtelijk bouwwerk. De locatie werd zo tot een cruciaal gegeven bij het 

maken van een ontwerp. Zonder de exacte locatie te kennen was het, in de 

opvatting van Cuypers, niet mogelijk een goed gebouw te ontwerpen. Om die 

reden ging hij altijd ter plekke kijken vóór hij aan een ontwerp begon en 

probeerde hij inzicht te krijgen in de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen 

in het gebied.31 In architectenkringen in Nederland was dit contextgebonden 

bouwen als thema wel aan de orde, zoals al bleek uit de discussies in de 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, maar vooral in woord en 

geschrift, nog niet in concrete, uitgevoerde ontwerpen, zoals het geval was bij 

de kerken en de kerkelijke complexen van Cuypers. In het publieke 

kunstdebat werd het thema overschaduwd door de discussie over de correcte 

vorm van het nationale ornament. In het tumult dat ontstond toen de 

prijsvraagontwerpen voor het museum eenmaal bekend werden gemaakt, is 

dit aspect van zijn inzending naar de achtergrond verdwenen. Het is echter 

van groot belang voor het begrip van de ontwikkeling van zijn werk. 

Nu was er een probleem. Officieel was er voor het museum geen exacte 

locatie bekend. Het programma vermeldt slechts dat er ‘een van alle kanten 



 

toegankelijk terrein’ in Amsterdam beschikbaar was. Maar Cuypers wilde 

exact weten voor welke plek hij een gebouw moest maken en hij was er – 

ongetwijfeld via Thijm – achter gekomen dat de commissie twee locaties op 

het oog had: het (latere) Frederiksplein, vóór het bijna voltooide Paleis voor 

Volksvlijt (C. Outshoorn, 1859–1864) en buiten de Leidse Poort, in het 

zogenaamde Leidse Bosje, een onderdeel van de tot stadspark vermaakte 

vestingwerken.32 In de oude binnenstad had men geen geschikt perceel 

kunnen vinden en zo was het museum aan de rand van de stad 

terechtgekomen. In februari 1864 vroeg de commissie aan het 

gemeentebestuur om een optie op het Leidse Bosje.33 

 

Met de ontmanteling en sloop van de vestingwerken en het deels 

rechttrekken van de Singelgracht was in de loop van de jaren veertig en vijftig 

een uiterst strategisch gelegen strook grond rond de oude stad beschikbaar 

gekomen voor exploitatie. Met openbare gebouwen op de plaatsen van de 

voormalige stadspoorten dacht het gemeentebestuur van Amsterdam twee 

vliegen in één klap te slaan. Deze zouden een passende nieuwe afsluiting 

vormen van de radiaalstraten, die nu slechts een blik openden op de 

gesloopte vestingwerken en het verrommelde polderlandschap buiten de 

stad, en tegelijk konden ze als aanjager fungeren voor toekomstige 

investeringen in dit perifere gebied. Het gemeentebestuur speculeerde 

mogelijk op een herhaling van het effect teweeggebracht door het Paleis voor 

Volksvlijt. Met de komst van dit gebouw was een exercitieterrein aan de rand 

van de stad, bij de Utrechtse Poort, een stadsplein van allure geworden en 

een aantrekkelijke locatie voor de bouw van ‘luxe’ woningen. Initiatiefnemer 

Samuel Sarphati had bovendien een concessie gevraagd voor een nieuwe 

woonwijk in de polder buiten de poort – zoals aangeven bij de behandeling 

van de Willibrorduskerk. Met een minimale investering had de stad zo een 

fraai nieuw plein verkregen en het vooruitzicht op een nieuwe woonwijk en 

alles wees er op dat rond de Leidse Poort eenzelfde ontwikkeling viel te 

verwachten. Aan het voormalig wagenplein stond al de schouwburg (‘de 

houten kast’ van J.E. de Witte uit 177334) en de stad gonsde van geruchten 

over het initiatief van een aantal burgers om in de polder direct buiten de 

poort een stadspark aan te leggen, het latere Vondelpark, als semi-openbaar 



 

groen hart van een te stichten villapark. Sarphati had voor de zekerheid ook 

hier grond gekocht.35 Cuypers had inmiddels zijn oog laten vallen op de 

buitenplaats Leyerhoven, alias het theehuis Nabij Buiten, vlak achter het 

Leidse Bosje, als mogelijk nieuw woonhuis en werkplaats. Protesten van de 

nieuwe stadsingenieur J.G. van Niftrik, in januari 1864 aangetreden, dat het 

museum in het Leidse Bosje een ernstige belemmering zou vormen voor het 

verkeer, zeker bij de te verwachten uitbreidingen van de stad, werden 

vooralsnog genegeerd door het gemeentebestuur. Zijn verwijzingen naar de 

ongelukkige verkeerssituatie rond het Paleis voor Volksvlijt, dat de kruising 

van Weteringschans en Utrechtsestraat, van binnenring en uitvalsweg, 

volledig had geblokkeerd, mochten niet baten en zijn pleidooi deze 

gelegenheid aan te grijpen om zich ‘een vast plan voor de uitbreiding der stad 

voor den geest te stellen’ vond geen gehoor.36 De schaal van denken van Van 

Niftrik en zijn vooruitziende blik gingen die van het gemeentebestuur nog te 

boven en de museumcommissie kreeg haar optie, zij het slechts voor de 

termijn van een jaar.  

 

Al met al zat Cuypers in een moeilijk parket. Hij kende de mogelijke locaties 

en zal via Thijm al vóór het definitief besluit geweten hebben waar de 

voorkeur naar uit ging. Juist met het oog op de te verwachten discussie in de 

jury deed hij er echter alles aan te voorkomen dat vooraf bekend zou worden 

dat hij de ontwerper was van ‘Toute forme...’. Gezien het gotisch brandmerk 

dat zijn werk had gekregen bij de discussies rond het Haagse monument 

wilde hij ontwerp en ontwerper zolang mogelijk uit elkaar houden, in de hoop 

dat de vier ontwerpen ‘tezamen’ beoordeeld zouden worden.37 Hij had zijn 

inzending bewust in Keulen op de post gedaan om een Duits poststempel te 

verkrijgen en de toelichting was in het Frans gesteld. In de memorie van 

toelichting zei hij dan ook niets over de beweegredenen achter het ‘plan B’, 

dat met zijn ‘cour d’honneur’ geheel was toegesneden op de locatie in het 

Leidse Bosje. Voor een beschrijving verwees hij naar de toelichting bij ‘plan 

A’, die ‘grotendeels’ kon dienen voor ‘plan B’ en gaf bij dit laatste plan alleen 

een aparte begroting. Maar een schetsje bij zijn brief aan Thijm van 23 

februari laat zien dat hij onmiddellijk had begrepen wat de implicaties waren 

van de gekozen locatie voor de ontwikkeling van het gebouw. Gedetailleerd 



 

geeft hij hierin aan hoe hij zich het museum idealiter voorstelde in de 

toekomstige stedenbouwkundige situatie en begint deze laatste ook meteen te 

corrigeren. Hij schetst de aanpassingen die er wat hem betreft aan de loop 

van de Singelgracht en de vorm van de kavel zouden moeten worden gedaan 

om het gebouw goed te positioneren, slagvaardig opgesteld tussen twee 

voormalige bolwerken, aan het Leidseplein, in de as van de Leidsestraat en 

zorgvuldig gealigneerd met de schouwburg en de gevangenis (een sobere, 

maar sterk sprekende baksteenbouw van I. Warnsinck uit 1847) als de directe 

monumentale buren in het straatbeeld. Zonder het te zeggen was hij met zijn 

twee plannen dus op zoek naar het vanuit de stedelijke ruimte en de 

organisatie van het gebouw meest effectieve antwoord op de locatie. En met 

het schetsje hoopte hij dit duidelijk te hebben gemaakt, ongetwijfeld om 

Thijm in de gelegenheid te stellen de bedoeling van zijn ‘plan B’, zonodig 

terloops, te kunnen aanduiden bij de beoordeling door de jury. Maar zowel de 

bedoeling van ‘plan B’ als van Cuypers’ schetsje lijkt Thijm te zijn ontgaan. 

Hij gaat er in hun correspondentie niet op in en ook bij de jurering stelde hij 

deze – voor zover na te gaan – niet aan de orde. Thijm maakte zich vooral 

zorgen over de esthetische en de politieke of ideologische implicaties van de 

stijl. De essentie van Cuypers’ inzending, zijn openlijke worsteling met de 

nieuwe opgave een monumentaal openbaar gebouw een plaats te geven in de 

ruimtelijke structuur van de zich transformerende stad, lijkt niet tot hem te 

zijn doorgedrongen.  

 

Hoe zagen Cuypers’ oplossingen er nu precies uit en hoe beargumenteerde hij 

zijn ontwerpkeuzes in de memorie van toelichting voor de jury?  

In ‘plan A’ maakt het gebouw monumentaal front naar de stad. Het 

presenteert zich als een vrijstaand, autonoom bouwwerk met een gesloten 

voorgevel aan de straat. De carrévormige plattegrond ontwikkelt zich vanuit 

de middenas met de centrale hal en, direct daarachter, een groot halfrond 

auditorium.38 De verschillende museumzalen sluiten hier in een gesloten 

rondgang bij aan. Directiekantoren en conciërgewoning zijn ondergebracht in 

twee aparte vleugels aan de achterzijde van het gebouw en vormen tegelijk de 

begrenzing van een met een muur afgesloten achterhof; de bijgevoegde 

perspectieftekening suggereert dat hij zich hier een tuin voorstelde. Cuypers 



 

koos dus voor een klassieke, regelmatige ordening van de plattegrond, door 

hem in de memorie van toelichting onderbouwd met een belangrijk praktisch 

argument: de circulatie. Een efficiënte en uit educatief oogpunt effectieve 

rondgang van de bezoeker was een steeds belangrijker thema in de discussies 

rond de ontwikkeling van de typologie van het museumgebouw in deze jaren. 

En met deze, door Durand, Schinkel en Stüler in de eerste helft van de 

negentiende eeuw ontwikkelde dispositie konden de bezoekers ‘toujours 

comme en cortège’ hun ronde maken, zonder op hun schreden te hoeven 

terugkeren of andere bezoekers hinderlijk te kruisen.39 De ruime 

binnenhoven zorgden daarbij voor zijlicht in de zalen op de begane grond. 

Met een chronologische ordening van de kunstwerken, zoals Cuypers 

voorstelde in de memorie van toelichting, zou deze rondgang tegelijk een 

wandeling vormen door de Nederlandse kunstgeschiedenis, waarbij de 

werken in hun historische context (‘dans leur jour véritable’) zouden worden 

getoond in qua stijl bijpassend aangeklede zalen.40 Naar bekende 

voorbeelden als het Musée des Monuments Français in Parijs, ingericht door 

Alexandre Lenoir, het Crystal Palace te Sydenham, door Owen Jones 

heringericht als een reeks stijlkamers, en vooral Stülers Neues Museum te 

Berlijn, met de historieschilderingen van Kaulbach verheven tot 

geschiedboek van de Duitse kunst en cultuur, transformeerde ook Cuypers 

het kunstmuseum tot kunst- of cultuurhistorisch museum, een aspect dat in 

het prijsvraagprogramma zo niet aan de orde was gesteld.41  

De binnenhoven heeft hij voor het publiek toegankelijk gemaakt en 

gereserveerd voor bouwfragmenten van archeologische waarde. Het 

programma vroeg ook hier niet om. Maar Cuypers en Thijm speelden – zoals 

eerder aangehaald – al enige tijd met de gedachte naar het voorbeeld van de 

Fransen en de Engelsen een architectuurmuseum op te zetten met 

voorbeelden van ‘goede kunstvoorwerpen’ – of het daarbij ging om 

historische bouwfragmenten en afgietsels of een mengeling van oude en 

nieuwe stukken blijft onduidelijk – en Cuypers zag zijn kans schoon dit idee 

te realiseren.42 Hij blijkt, kortom, steeds alert te zijn geweest op 

ontwikkelingen in de museumbouw en nam die op in zijn ontwerp, voor zover 

deze in zijn opvatting van de maatschappelijke functie van het museum te pas 

kwamen.  



 

De symmetrische hoofdgevel gaf, zo schrijft Cuypers in zijn toelichting, 

uitdrukking aan de inhoud van het gebouw: in het midden de vestibule, die al 

door zijn ‘aspect extérieur’ liet zien dat men hier te maken had met ‘un Musée 

d’oeuvres d’art, consacré à la mémoire du premier Souverain de la dynastie 

d’Orange Nassau’. Deze ‘vestibule patriotique’ zou – indien het Leidse Bosje 

de locatie zou worden van het museum – in de as van de Leidsestraat komen 

te staan. Aan weerszijden daarvan sloten de tentoonstellingszalen aan,43 

terwijl op de verdieping de grote zalen voor de pronkstukken van de 

zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst waren 

ondergebracht, van buiten herkenbaar aan de gesloten wanden en de hoge 

dakramen voor het bovenlicht.  

Bij de oplossing van het bovenlicht – waar expliciet om werd gevraagd in het 

programma – stond Cuypers voor een dilemma. Dit was een relatief nieuw 

thema in de museumbouw. De toepassing van legramen in het schuine 

dakvlak was hierbij gebruikelijk. Daarmee kon de invalshoek van het licht 

worden gestuurd. Deze werden veelal gecombineerd met een (glazen) velum 

in het plafond van de zaal, om de lichtsterkte te temperen, en een 

koofconstructie langs de bovenrand van de hangwand, om direct invallend 

licht op de schilderijen – de ‘hinderlijke schittering’ – te weren. Cuypers koos 

echter voor verticaal geplaatste ramen in enorme dakkapellen, door hem 

aangeduid als ‘lucarnes’. Hij gaf technische argumenten voor deze oplossing: 

horizontaal of diagonaal geplaatste legramen zouden in de winter 

ondersneeuwen en binnen problemen opleveren met afdruipend 

condenswater; de verticale ramen van de ‘lucarnes’ hadden deze nadelen niet 

en konden bovendien in de zomer worden opengezet voor ventilatie. Maar 

zijn voornaamste argument was esthetisch van aard: legramen verstoorden 

de ‘physionomie monumentale’ van het gebouw, omdat ze de kap op weinig 

‘grandiose’ wijze doorsneden, zo schreef hij in de memorie van toelichting, 

terwijl de grote, hoge ‘lucarnes’ in hun rijke variëteit juist het ‘aspect 

monumentale’ van de gevel vergrootten: deze won hiermee aan ‘élévation’ en 

‘ornementation’.44 De geleding van de voorgevel volgt verder letterlijk het 

stramien van de gewelfconstructie, afleesbaar aan de steunberen, slechts 

gescandeerd door de ‘lucarnes’ en aan de hoeken beëindigd met bescheiden 

traptorentjes, nodig voor de interne circulatie. De in museumgebouwen 



 

veelvuldig toegepaste driedeling in middenrisaliet, vleugels en 

hoekpaviljoens, ontleend aan de classicistische paleisbouw, werd door 

Cuypers – evenals door Stüler en Deane en Woodward – uit rationele en 

contextuele overwegingen losgelaten: er was geen reden voor hoekpaviljoens, 

dus liet hij deze weg.  

Het is duidelijk welk beeld hij nastreefde: een eenvoudige hoofdvorm, gedekt 

door een steile kap, verlevendigd door het scherp getekende silhouet van de 

‘lucarnes’ en geleed door een fors – want uit praktisch en symbolisch oogpunt 

‘rationeel’ – middenrisaliet. Het ornament zou worden ingezet om het 

silhouet te ondersteunen: bekroningen met ‘fleurons’ en ‘epis (...) se 

détachant si fortement sur le ciel’, moesten van verre het oog trekken; de 

‘flore architecturale’ werd daarbij niet op het gebouw geplakt, zo schreef hij, 

maar de steen zélf zou zich als het ware openen, zonder te vervallen in 

serviele imitatie van de natuur: ieder ornament werd naar een ander bloem- 

of plantmotief gestileerd. Om het ‘aspect pittoresque’ van het gebouw nog te 

versterken, zouden de ‘lucarnes’ bekroond worden met ornament in lood en 

ijzer.45 

In de memorie van toelichting onderstreepte Cuypers dat met de ‘lucarnes’ 

qua belichting hetzelfde resultaat werd bereikt als in de tentoonstellingszaal 

van Arti et Amicitiae in Amsterdam – het voorbeeld genoemd in het 

programma van eisen – namelijk voldoende afstand tussen de schilderijen en 

‘le point de réflexion de la lumière’.46 Of zijn oplossing erg effectief zou zijn 

geweest valt in het licht van de latere technische ontwikkelingen op dit gebied 

te betwijfelen. Het wetenschappelijk onderzoek naar de belichting van 

schilderijen stond echter in de kinderschoenen en kwam pas in de loop van 

de jaren zestig in beweging met het werk van E. Magnus en A. Tiede – 

waarover meer in het hoofdstuk over het Rijksmuseum.47 Relevant hier is dat 

Cuypers in het spanningsveld tussen techniek en esthetiek, tussen het 

programma en zijn architectuuropvatting, op zoek ging naar nieuwe 

motieven. Ook hier is sprake van ‘Neubildung’. Vanuit de historische 

voorbeelden – prototypen voor de renaissancevarianten van de ‘lucarnes’ zijn 

bijvoorbeeld te vinden in het werk in Nederlandse renaissancestijl van de Van 

Steenwinckels in Denemarken, met name de beurs te Kopenhagen48 – en 

kijkend naar eigentijdse oplossingen – Deane en Woodward worstelden in 



 

het Oxford University Museum eveneens met daklichten49 – werd een nieuw 

element geïntroduceerd in de monumentale architectuur.50  

In lijn met de rationele traditie kregen de grootste en belangrijkste ruimten 

ook de belangrijkste plaats in de compositie, karakteriseert Cuypers het 

exterieur in de memorie van toelichting. Helderheid (‘clarté’) stond, als 

onafscheidelijke kompaan van de goede smaak, steeds voorop in de 

architectuur en helderheid wilde zeggen: ‘l’expression nette et franche des 

besoins à satisfaire, et des moyens d’y satisfaire, c.à.d. de la destination et de 

l’usage de la bâtisse’, aldus Cuypers. Voor wie het na het motto en de 

inleiding nog niet had begrepen, vatte hij hiermee zijn aan Viollet-le-Duc 

ontleende credo nog eens samen. In lijn met diens lessen legde hij daarbij – 

waarschijnlijk om de classicistisch rationalisten in de jury te paaien – een 

verband met de Grieken, en stelde dat die, net als hij in dit plan, ‘rationeel’ 

waren, in die zin dat hun gebouwen simpel waren en eenvoudig te begrijpen: 

‘sans équivoque ni mensonge’, zonder dubbelzinnigheid of leugen.51 Zijn 

uitleg van het begrip ‘clarté’ is echter ook te lezen als zijn definitie van het 

begrip schilderachtig of ‘pittoresque’, dat hij in de memorie van toelichting 

een aantal keren gebruikte, sprekend over de architectonische compositie.52 

In de betekenis van dat begrip voor zijn werk lag, zoals al eerder duidelijk 

werd en nog zal blijken, een belangrijk verschil tussen hem en de 

classicistisch rationalisten. 

 

Met zijn directe verwijzingen naar het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen 

en het University Museum te Oxford was de gotische variant van plan ‘A’ voor 

de jury onmiddellijk herkenbaar als manifestatie van het nieuwe beeld van de 

nieuwe openbare architectuur, voortgekomen uit de neogotische beweging. 

Het Oxford University Museum of Natural History van Deane en Woodward 

uit 1854–1860 was als omstreden doorbraak van de gotici in de ‘battle of 

styles’ vaak gepubliceerd. Cuypers zelf had het mogelijk bezocht op zijn reis 

naar Engeland.53 De prijsvraag voor dit gebouw was tevens de aanleiding 

geweest voor Streets pleidooi om de ‘ware beginselen’ ook in openbare 

gebouwen toe te passen.54 Het Wallraf-Richartz-Museum, uiteindelijk 

uitgevoerd naar plannen van Raschdorf en Felten uit 1855–1861 behoorde, 

als gezegd, tot het studiemateriaal van de commissie en het is mogelijk dat 



 

Cuypers hun via Thijm heeft gewezen op het belang van dit museum, dat hij 

kende vanaf de opening in 1861.55 Met zijn verwijzingen naar deze gebouwen 

onderstreepte Cuypers de richting waar hij toe behoorde. 

Cuypers voegde – naar zijn op volksopvoeding gerichte opvatting van het 

gebouw – naast het ornament een betekenisdrager toe aan de gevel van het 

museum: het beeldprogramma. Dergelijke programma’s kregen na het 

midden van de negentiende eeuw een steeds belangrijkere rol in het 

karakteriseren van nieuwe gebouwtypen, waar voor, zoals bij het museum, de 

vraag naar een zich als vanzelfsprekend met de functie associërende stijl niet 

eenvoudig te beantwoorden was. Het beeldprogramma nam daarbij in zekere 

zin de rol over van de historische motieven voor het illustreren van de 

functie. Het werd bovendien ingezet om met de kunstwerken in het museum 

een coherent beeldverhaal te vormen en zo de cultuurhistorische samenhang 

tussen de kunstwerken te herstellen.56 De beeldprogramma’s waren dus ook 

een remedie voor het eerder geschetste probleem van het museum als 

‘knekelpakhuis’ (Thijm), waar de kunstwerken los van hun historische 

context, als ‘l’art pour l’art’ werden getoond. En dit laatste is aan de orde bij 

Cuypers, zij het nog in onderzoekende vorm.  

Het ontwerp voor het decoratieprogramma van de voorgevel en de centrale 

hal ondersteunt de driedubbele betekenis van het museum, zo stelde hij in de 

memorie van toelichting: nationaal monument, ereteken voor het vorstenhuis 

en pantheon van de vaderlandse kunst. Buiten wordt boven de hoofdingang 

de nationale en artistieke betekenis van het gebouw duidelijk gemaakt door 

een reeks portretten van Nederlands grote cultuurvorsten: Karel de Grote, 

bouwer van het Valkhof te Nijmegen, Willem II van Nassau, bouwer van de 

Ridderzaal, Gerhard van Nassau en zijn vrouw, stichters van de Munsterkerk 

te Roermond, en Willem van Oranje, beschermheer van de kunsten. Het 

museum zelf wordt daarmee in zekere zin het jongste gebouw in een illustere 

reeks koninklijke, of koninklijk geïnspireerde bouwwerken van nationale 

importantie en tevens de eerste monumentale manifestatie van het huis van 

Oranje in de hoofdstad. Tegen de contreforten zijn bovendien de ‘prinsen’ 

van de Nederlandse kunsten opgesteld: Eggert, bouwer van de Nieuwe Kerk 

te Amsterdam, Allert du Hamel, bouwer van de toren van de St. 

Janskathedraal in Den Bosch, Jan van den Doem, architect van de Dom in 



 

Utrecht en een reeks vaderen van de Hollandse schilderscholen.57 Opvallend 

afwezig in dit lijstje zijn Hendrick de Keyser, Lieven de Key, Pieter Post, 

Jacob van Campen en de gebroeders Vingboons.  

Binnen in de hal wordt het beeld van Willem I, weergegeven in zittende 

houding, omgeven door historieschilderingen in de boogvelden van de 

koepel. Ter verantwoording van deze beschildering verwijst Cuypers naar de 

bewijzen gevonden door archeologen dat de Grieken en alle na hen komende 

volkeren in Europa, tot aan de Scandinaviërs toe, hun gebouwen 

beschilderden, met als belangrijkste voorbeeld karolingische kunst.58 Maar 

het paste natuurlijk geheel in zijn opvatting van het museum. Hij was goed op 

de hoogte van de ontwikkelingen in dit genre, onder meer via zijn vrienden 

Guffens en Swerts. Thijm had de tentoonstelling van de kartons voor hun 

wandschilderingen, waaronder de beschildering van de Beurs in Antwerpen, 

in Amsterdam in 1861 aangegrepen om een pleidooi te houden voor een 

herleving van de allegorische en historische beschildering van gebouwen in 

Nederland. In een vierdelige recensie in De Tijd legde hij de wortels van de 

nieuwe bloei van het genre bij Dürer en de ‘duitsche en dietsche’ meesters 

van de vijftiende eeuw, verwees hij naar het werk van schilders als Overbeck, 

Degen, Kaulbach, Schnorr von Carolsfeld en Flandrin, die in de omringende 

landen al het voortouw hadden genomen, roemde de Belgische regering, die 

met de opdrachten aan Guffens en Swerts voor de beschildering van 

openbare gebouwen de ‘verzustering’ van bouw- en schilderkunst had 

bevorderd en onderstreepte hij tot slot het belang van dergelijke 

wandschilderingen als ‘zichtbare lessen’ met als doel ‘het familieleven’ en het 

‘weven en streven’ van de maatschappij ‘te verzoeten, te verheffen en op te 

luisteren’.59 

Cuypers’ historieschilderingen brengen de hoogtepunten in de herstelde 

relatie tussen de jonge natie en de Oranje-dynastie tot uitdrukking, 

toegespitst op belangrijke gebeurtenissen in wetgeving, industrie, landbouw 

en leger. Hij dacht daarbij aan de kroning van Willem I en zijn eed op de 

grondwet; de terugkeer van Willem II als held van Waterloo; de drooglegging 

van de Haarlemmermeer onder Willem III en het heldhaftige en nobele 

optreden van de vorst bij de watersnood van 1861. Het museum zou daarmee 

tevens een actualiteitengalerij worden, met scènes die representatief waren 



 

voor de bindende rol van Oranje voor volk en natie. Daaronder dacht hij zich 

een galerij met portretten van de voornaamste helden uit deze scènes; daar 

weer onder portretten van de kopstukken uit de vaderlandse geschiedenis en 

kunstgeschiedenis en daartussen, aan de kraagstenen, allegorische 

voorstellingen van trivium en quadrivium. In het glazen velum onder het 

daklicht stelde hij voor in het midden het wapen van Oranje te plaatsen met 

daaromheen allegorieën op moed, kracht, wijsheid en trouw:60 kortom, de 

sinds Kaulbachs schilderingen in het Neue Museum inmiddels gebruikelijke 

aaneenschakeling van verleden en heden als toonbeeld voor de toekomst.61 

De toekomst is nadrukkelijk verdisconteerd in het plan: Cuypers heeft 

plaatsen gereserveerd voor kunstenaars die men in later tijd een plaats in de 

eregalerij waardig zou achten. Ook in het gebouw wordt rekening gehouden 

met de ontwikkeling van de kunst, met de ‘progrès continu’. Handig hield hij 

daarmee ook de optie open desgewenst kunstenaars toe te voegen uit 

renaissance en barok.  

In tegenstelling tot de voorgevel zijn de overige gevels, geheel in 

overeenstemming met hun functie, meer schilderachtig – ‘plus pittoresque’ – 

van compositie, zo vervolgde Cuypers zijn toelichting.62 Forse 

hoogteverschillen in de zalen doen aan de achterzijde de driedeling van het 

gebouw vanzelf sterker spreken en de symmetrische gevel krijgt hier een 

subtiel asymmetrisch tegenwicht door de twee voorspringende 

dienstvleugels, die naar hun functie verschillend zijn uitgewerkt. Een opstand 

van het achteraanzicht is helaas niet bewaard gebleven, zodat onduidelijk 

blijft hoe deze compositie precies in elkaar zit. De zijgevels tonen een vrije 

compositie. De hoge topgevel aan de kop van de hoofdvleugel krijgt hier over 

de lagere zijvleugels heen een compositorisch tegenwicht in de vleugels met 

de directievertrekken (noordwestzijde) en de conciërgewoning 

(zuidoostzijde), ieder met een geprononceerde traptoren voorzien van ranke 

spits. Een lagere topgevel tussen hoofdvleugel en traptoren in laat, geheel 

rationeel, zien waar zij- en achtervleugel elkaar snijden. Zelfbewust 

introduceerde Cuypers met dit gevelbeeld de vrije, organische compositie op 

een zichtlocatie in het Amsterdamse stadsbeeld. Hij onderstreepte dit feit 

met de bijgevoegde perspectieftekening, waarin de symmetrische hoofdgevel 

en de schilderachtige opeenvolging van architectonische motieven in de 



 

zijgevel als van gelijke importantie zijn weergegeven in een scherp overhoeks 

aanzicht. In de toelichting gebruikte hij voor de karakterisering van de 

zijgevels het begrip ‘pondérées’ – te vertalen als: in evenwicht gebracht. Voor 

de kenner was dit niet mis te verstaan als een verwijzing naar Viollet-le-Duc, 

in het bijzonder diens nadere uitwerking van de rationele beginselen in de 

architectonische compositie in het tiende Entretien. Hierin contrasteerde 

Viollet-le-Duc, zoals Pugin overigens al eerder had gedaan, het klassieke 

principe van de symmetrie met een aan de Middeleeuwen ontleende 

interpretatie van het principe gebaseerd op evenwicht en harmonie: ‘la 

pondération, en effet, est l’art de faire admettre l’achèvement, là où la 

symétrie fait défaut’.63 Het belangrijkste onderscheid tussen symmetrie en 

pondération zit in de omgang met variatie. Een rigoureus gevolgd 

programma kon vanzelf ook een onregelmatige dispositie opleveren. Dat was 

op zich niets bijzonders. Maar het was aan de architect ‘à faire que ce plan 

irrégulier présente en élévation un ensemble pondéré’, het is aan ons, 

artiesten om er voor te zorgen dat het gebouw geen ‘wankele’ of ‘onaffe’ 

indruk maakt, aldus Viollet-le-Duc.64 Hij gaf daarbij ook een geometrische 

methode om aan de hand van hulplijnen de juiste verhoudingen tussen 

heterogene elementen exact vast te kunnen stellen en illustreerde dit met het 

ontwerp van een eenvoudig raadhuis met een toren en één grote zaal. 

Dwangmatige toepassing van symmetrie zou betekenen dat de toren in het 

midden moest staan en de zaal dus in tweeën werd gedeeld, of dat er een 

kostbare en leugenachtige hulpconstructie moest worden verzonnen om de 

toren midden boven de zaal te kunnen plaatsen. Logisch redenerend zette hij 

de toren náást de zaal en liet zien hoe daarbij de juiste maatverhoudingen 

tussen de breedte van het raadhuis en de hoogte van de toren te vinden om 

deze asymmetrische compositie in evenwicht te brengen, te ‘pondereren’.  

Cuypers gaf aan – in overeenstemming met Viollet-le-Duc – dat dit principe 

twee kanten heeft. Enerzijds gaat het om de logische uitdrukking van het 

programma in de compositie, niet gehinderd door een opgelegde formele 

canon. Anderzijds moet de architect rekening houden met het effect van deze 

compositie op de beschouwer. De uitdrukking van de functies heeft artistieke 

correctie nodig om optimaal werkzaam te zijn. De schoorstenen waren 

bewust voorzien van monumentale pijpen, om meer beweging te brengen in 



 

het silhouet – ‘les chéminées (...) doivent contribuer à donner plus de 

mouvement à la silhouette du bâtiment’ – zo legde hij uit in zijn toelichting 

en onderstreepte daarmee dat in de dimensionering en detaillering van zijn 

gebouw ook het in beweging veranderende perspectief van de beschouwer is 

meegenomen. In de ogen van de zich voortbewegende beschouwer verandert 

het aspect van het gebouw continu: ieder nieuw beeld schuift over eerder 

waargenomen beelden, een effect dat vierdimensionaal genoemd zou kunnen 

worden. Cuypers beheerste dit effect inmiddels tot in de finesses, zoals bleek 

bij de behandeling van het ontwerp voor de Willibrorduskerk in Amsterdam. 

En aangezien het verkeer bij de beoogde locatie langs de zijkanten van het 

museum de stad in en uit zou stromen, was juist dit zijaanzicht van groot 

belang voor de beleving van het gebouw. Als om dit nog eens te onderstrepen, 

stoffeerde hij de perspectieftekening met een koets die langs het gebouw de 

stad in rijdt en een stoet van wandelaars die het zijaanzicht bewonderen.  

 

Ter onderbouwing van zijn materiaalkeuze verwees Cuypers naar de eis in het 

prijsvraagprogramma dat deze geëvenredigd moest zijn niet alleen aan 

‘l’intention monumentale’ van het gebouw, maar bovenal aan ‘sa destination 

pratique’65 en hij gaf een reeks argumenten voor zijn keuze voor baksteen, 

wetende dat hier een potentieel punt van discussie lag met de jury. Hij nam 

afstand van de opvatting dat een monumentaal gebouw van natuursteen zou 

moeten zijn, of, bij gebrek aan middelen, natuursteen zou moeten imiteren in 

pleisterwerk. Baksteen paste bij het drieledig karakter van het gebouw als 

monument, als museum en als nationale instelling: ‘en Hollande le caractère 

national doit préférer la belle maçonnerie en briques hollandaises’, zo stelde 

hij, en voegde daar als argument aan toe dat baksteen juist in Amsterdam 

geëigend was: ‘vu l’harmonie générale de la ville’. Het stadsbeeld waarin het 

gebouw werd geplaatst en de bouwkundige traditie die dit vertegenwoordigde 

was dus mede bepalend voor de materiaalkeuze.  

Kleur speelde hierbij een belangrijke rol. Uitvoerig beschreef Cuypers de 

kleurschakeringen in de gevel die zouden ontstaan door het samenspel van de 

rode baksteen en lichte natuursteen – donkere hardsteen voor zwaarbelaste 

delen als plinten en treden, lichte zandsteen voor het raamwerk van 

kordonbanden, lijsten en dekstenen die het muurwerk verstevigen en 



 

beschermen en voor de gebeeldhouwde sluitstenen, gevelbekroningen en 

schoorsteenpijpen – het geheel afgesloten door een dakrand in terracotta en 

gedekt door de hoge kap in donker leisteen. De voorkeur voor een strak 

dakvlak won het hier blijkbaar van de voorkeur voor nationale materialen: 

gesmoorde dakpannen zouden in Holland meer voor de hand liggen, al moet 

gezegd worden dat Cuypers – met Thijm – de bouwkunst van de Zuidelijke 

Nederlanden nadrukkelijk als deel van de nationale cultuurgeschiedenis 

beschouwde en daar was de toepassing van leisteen gebruikelijk.66 Kleur 

droeg dus bij aan de expressie van de constructie door de gebruikte 

materialen – hout en ijzer werden bewust in met het steenwerk 

contrasterende kleuren geschilderd – en hielp op letterlijk schilderachtige 

wijze, ‘ton sur ton’, de betekenis van het gebouw tot uitdrukking te brengen. 

Maar Cuypers voegde hier in zijn memorie van toelichting nog een aspect aan 

toe. Hij zag kleur ook als communicatiemiddel in overdrachtelijke zin, als 

middel dat ingezet kan worden om een relatie te leggen tussen het gebouw en 

zijn functie, zijn letterlijke ‘inhoud’. Meesterwerken van kleur behoren, zo 

stelde hij, in een kleurrijk gebouw: ‘les murs, par la variété de la couleur des 

matériaux (...) offrent un extérieur en harmonie avec les chefs-d’oeuvre de 

peinture à l’intérieur’.67 Dit wat curieuze associationisme onderstreept het 

ontbreken van een conventie in het karakteriseren van een gebouw als 

museum – al kan Cuypers zich hebben laten inspireren door de ‘Ruskinian 

gothic’ van het Oxford University Museum, waar door de educatieve 

toepassing van verschillende soorten natuursteen voor de dragende 

neogotische zuilen rond de binnenplaats eveneens de materialen werden 

ingezet om een associatie te maken tussen gebouw en inhoud, hier: tussen 

architectuur en geologie.68 

Als uitgangspunt voor de opzet van het museumontwerp nam Cuypers de 

formele ontwerpschema’s van Durand, hem bijgebracht aan de Academie. 

Maar in de uitwerking maakte hij zich daar los van. De compositie werd niet 

onderworpen aan diens strikte moduulsysteem en de formele wetten van de 

symmetrie, maar komt ‘organisch’ voort uit de logica van het programma en 

de ordening in de stedenbouwkundige context. Juist over dat laatste lijkt hij 

niet tevreden te zijn geweest in ‘plan A’. Wat dit plan miste was een 

voorruimte. De gevel staat direct aan de straat, en de weinige ruimte die er is 



 

tussen het gebouw en het water van de Singelgracht zou, zo kon ook Cuypers 

voorzien, steeds intensiever benut gaan worden voor het toenemend verkeer 

van de oude stad naar het nieuwe (Vondel)park en de stadsuitbreidingen 

daaromheen. Het zou zich daardoor, zowel in het straatbeeld als in het 

dagelijks gebruik, voordoen als een formeel, afstandelijk, autonoom gebouw, 

dat zich ruimtelijk en organisatorisch slechts moeizaam verbindt met de stad 

en het stedelijk leven. Alleen de voorspringende arcade en de ingangspartij 

leggen in dit plan een relatie tussen straat en gebouw op het niveau van de 

passant: naar Pugins idee van ‘multiplicatie’ was de toegang niet voorzien van 

één grote deur, maar van drie entrees, op de schaal van de bezoeker en 

gerelateerd aan de verkeersstromen: een monumentale deur in het midden 

voor de vorst, links en rechts deuren voor in- respectievelijk uitgaande 

bezoekers. In ‘plan B’ loste Cuypers dit probleem, het organisch verband met 

de stad, even simpel als effectief op door het gebouw om te draaien. De 

diensthof werd zo voorplein, de ‘basse cour’ getransformeerd tot ‘cour 

d’honneur’. Daarmee veranderde het gebouw echter ook radicaal van 

karakter. 

 

In ‘plan A’ zou de voorgevel van het museum – als gezegd – met de 

‘patriottische vestibule’ de visuele afsluiting vormen van het lange perspectief 

van de Leidsestraat en figureren als monumentale vierde wand van het 

Leidseplein. Het plein zou echter niet daadwerkelijk als voorplein van het 

gebouw kunnen functioneren. De brede Singelgracht zou altijd een barrière 

blijven. Cuypers realiseerde zich dit en in zijn schetsje voor de 

stedenbouwkundige situering van het museum stelt hij de gracht aanzienlijk 

smaller voor, om het museum dichter bij het plein te brengen. Maar het 

probleem was daarmee niet opgelost. Het gebouw bleef een achterdecor, een 

coulisse in het tot romantische landschapspark getransformeerde bolwerk 

aan de rand van de stad. Het liep daarbij het risico voor het oog weg te 

zakken in de dieper gelegen polder, zeker gezien vanuit de Leidsestraat. Ook 

dit realiseerde hij zich, zo blijkt uit de toelichting, en probeerde er ook in 

‘plan A’ iets aan te doen. Hij plaatste het gebouw op een ruim twee meter 

hoog souterrain, waar niet om was gevraagd, met als argumenten dat het 

gebouw beter drooggehouden zou blijven in de vochtige polder en er ruimte 



 

zou zijn voor de technische installaties; stilzwijgend wees hij de jury daarmee 

op een lacune in het programma: deze waren niet voorzien in het 

programma. Maar het werkelijke argument gaf hij als laatste: het was nodig 

om het ‘aspect pittoresque’ van zijn architectonisch kunstwerk te 

versterken.69 Zonder dit voetstuk zou het museum voor het oog wegzakken 

achter de hoge kades van de Singelgracht – het boezemwater van de 

stadpolder Amsterdam – en mogelijk zelfs goeddeels verdwijnen in de polder, 

want of het bouwterrein zou worden opgehoogd en gelijkgetrokken met het 

maaiveld van de oude stad was nog een open vraag. 70 Om dezelfde reden 

koos hij voor de ‘lucarnes’ in plaats van liggende glasramen: zo bleef de 

kapvorm gaaf en won de gevel aan hoogte, wat ook weer het effect in het 

stadsbeeld, het ‘aspect monumental’ ten goede kwam.71 

 

In ‘plan B’ pakte hij het echter radicaal anders aan en organiseerde de 

ontsluiting van het gebouw rond een voorplein. Vooruitlopend op de 

toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen zou er in deze variant steeds 

een besloten verkeersruimte zijn vóór het gebouw, als overgang tussen het 

drukke verkeer van de stad en de gewijde sfeer van de kunst. Het thema van 

de ‘parvis’, afkomstig uit zijn kerkbouwpraktijk – zie de lessen van 

Eindhoven, Alkmaar, Doetinchem en Amsterdam – wordt hier door Cuypers 

getoetst op zijn bruikbaarheid bij het zoeken naar mogelijkheden voor de 

betekenisgeving van een burgerlijk openbaar gebouw. In essentie ging het bij 

de kerkontwerpen om de vraag hoe een openbaar gebouw zich verhoudt tot 

de openbare ruimte, waarbij het perspectief van de beschouwer, de gebruiker, 

de gelovige steeds het uitgangspunt was in de vormgeving. Bij het museum 

was dit niet anders. Het gebouw moest niet alleen op een schilderachtige 

wijze zijn functies tot uitdrukking brengen, maar tegelijk de stedelijke ruimte 

op een voor de burger aangename en tevens leerzame wijze vormgeven. Het 

idee van ‘l’enseignement de la rue’ – het opvoedende aspect in de vormgeving 

van de openbare ruimte – wordt hier door Cuypers nadrukkelijk aan de orde 

gesteld en voor het eerst ook de rol daarin van de openbare monumenten 

door hem onderzocht. De reeks middelen die hij al lerend en 

experimenterend in zijn kerkbouwpraktijk had ingezet om de gebruiker aan 

te spreken (voorplein of ‘parvis’, ‘pondération’, multiplicatie, 



 

perspectiefcorrecties, het ‘silhouetteren’, expressief en kleurrijk 

materiaalgebruik, historische motieven, ornament en beeldprogramma’s), 

liet hij nu los op de seculiere bouwkunst.  

In ‘plan A’ werd daarbij in het bijzonder het silhouetteren ingezet als middel 

om de functie dynamisch gestalte te geven in het stadsbeeld, deze onderdeel 

te maken van het stedelijk leven. In ‘plan B’ introduceerde hij het thema van 

het voorplein, van de openbare ruimtevormen, waarmee het gebouw als 

zelfstandig orgaan tegelijk wordt aangehaakt aan het levend mechaniek van 

de stad. In het zevende Entretien was Viollet-le-Duc hier uitgebreid op 

ingegaan bij de behandeling van de ‘mise en scène’ van het gebouw. Hij 

verweet zijn tijdgenoten hun onvermogen een gebouw te relateren aan de 

omliggende straten en pleinen en verwees daarbij naar de Italiaanse 

stadstaatjes uit de late Middeleeuwen en de Renaissance, waar men, beter 

dan in Frankrijk, aan de ‘heidense’ tradities had vastgehouden, waarin een 

publiek gebouw steeds werd gebonden aan een openbare ruimte.72 In deel 

zeven van de Dictionnaire, verschenen in 1864, toen Cuypers’ plan 

waarschijnlijk net klaar was, besteedde hij een lemma aan het ‘parvis’, het 

voorplein van de kerk. Hij zag dit als een overblijfsel van de omsloten 

voorruimten van de Griekse en Romeinse tempels, toen bedoeld om de entree 

af te schermen van het gedrang op de openbare weg. Bij de middeleeuwse 

kathedraal, naar zijn idee een publieksgericht gebouw: ‘monument 

accessible, fait pour la cité, ouvert à toute réunion’, was deze besloten 

voorruimte getransformeerd tot een nadrukkelijk open en openbaar platform 

vóór de kerk, slechts omgeven door lage afzettingen om de grens van de 

jurisdictie van de bisschop aan te duiden.73 Zo zette Cuypers het voorplein 

ook in bij ‘Plan B’. Wijs geworden door de worstelingen om greep te krijgen 

op de voorruimten van zijn kerken – met name in Alkmaar, Eindhoven en 

Amsterdam – trachtte hij het probleem in het gebouw zelf op te lossen. 

Op zich was dit niet opzienbarend. In Engeland, Duitsland en Frankrijk 

waren paleistypen uit renaissance en barok met tot openbare ruimte 

getransformeerde voorhof al eerder toegepast voor burgerlijke openbare 

gebouwen en er waren precedenten in de museumbouw. Het in gebruik 

nemen van paleizen als openbare musea was, zeker na de revoluties rond 

1800, eerder regel dan uitzondering: het Louvre in Parijs, Montague House in 



 

Bloomsbury (het eerste onderkomen van het British Museum), het Belvedère 

in Wenen, Huis ten Bosch in Den Haag. Maar ook was er – al of niet als 

vervolg hierop – een reeks nieuwe musea gebouwd volgens dit type, zoals het 

Kunstgebäude in Stuttgart van G.G. Barth uit 1838–1843, eveneens buiten 

een voormalige stadspoort neergezet, de University Galleries (nu Ashmolean 

Museum) in Oxford van C.R. Cockerell uit 1841–1845 en het Museum für 

Kunst und Wissenschaft in Hannover van Conrad Hase uit 1852–1856, waar 

met een bescheiden sprong achter de rooilijn en een galerij langs de begane 

grond toch een apart gedefinieerde ruimte werd gecreëerd voor de entree van 

het gebouw, dat overigens meeliep in een gesloten straatbeeld.74 Hier is 

echter eerder sprake van de gebruikelijke varianten op de narthex, zoals door 

Cuypers toegepast bij de Willibrordus en met de arcade in zijn ‘plan A’, dan 

van een parvis of voorplein. Sempers Gemäldegalerie in Dresden, ontworpen 

als uitbreiding van de Zwinger, was weliswaar van een andere orde, maar 

typologisch verwant. Dat Cuypers de musea in Stuttgart en Hannover kende 

mag verondersteld worden. Het Ashmolean kan hij op zijn reis naar Engeland 

gezien hebben. Sempers museumgebouw behoorde tot het 

standaardrepertoire: de commissie had zich hier uitgebreid van op de hoogte 

gesteld.75 

Ook bij de Schinkelschüler was, zeker onder Friedrich Wilhelm IV, de 

verbinding van het monumentale openbare gebouw en de openbare ruimte 

als thema naar voren gekomen. Het is in dit verband opmerkelijk dat het 

prototype van de negentiende-eeuwse museumbouw, Schinkels Altes 

Museum in Berlijn – als architectuur een autonome tempelbouw – met 

vierdubbele rijen bomen van twee ‘armen’ werd voorzien om het te verbinden 

met zijn voorruimte in de stad, de Lustgarten. Op gezag ‘von Allerhöchst’ 

werd dit plantsoen zelfs geheel losgemaakt van het paleis en ontworpen als 

voorhof van het museum, met ter zijde de Dom.76 En Cuypers was niet de 

enige deelnemer in de prijsvraag die dit thema oppikte. Ook L.H. Eberson, 

opgeleid bij Henri Labrouste in Parijs, zond een ontwerp in met een U-

vormige plattegrond, afgeleid van de schema’s van de monumentale 

gebouwen waarmee de ‘romantic pensionaires’ rond het midden van de 

negentiende eeuw vormgaven aan het Parijs van Haussmann.77  

De organisatie van de plattegrond bleef in ‘plan B’ in grote trekken 



 

ongewijzigd. Ook in dit plan is een in carrévorm rondgaand parcours 

zichtbaar met op de middenas de monumentale hal en het auditorium. De 

verplaatsing van de dienstvleugels naar voren leidt tot enige wijzigingen in de 

compositie. Het ritme van de zalen volgend is de achtergevel in dit plan 

geheel symmetrisch, met een vrij geplaatste traptoren als accent en achtkante 

hoekpaviljoens ter verzachting van het silhouet. In het zijaanzicht wordt de 

samenkomst van hoofd- en zijvleugel geaccentueerd met een vijfzijdige 

aanbouw, en zo een vloeiender overgang gemaakt tussen de hoge voorbouw 

en de lage zijvleugels – een motief dat zowel in Oxford als in Keulen 

voorkomt. Geen van alle schokkende wijzigingen. Wel laten de aanbouwen 

aan de zijgevels, als apsissen met een 5/10-sluiting, nogmaals zien hoe 

Cuypers eigentijdse eisen combineerde met historische motieven en 

referentiebeelden. In Oxford en Keulen is deze aanbouw respectievelijk een 

trappenhuis en een gewelfde zaal voor moderne sculptuur. Bij Cuypers echter 

zijn in dit bouwdeel in een waaiervorm zijlichtzalen ondergebracht. Bij een 

invalshoek van het licht kleiner dan 90 graden, zo had men vastgesteld, was 

er minder hinderlijke schittering op de schilderijen; de 5/10-sluiting komt bij 

Cuypers dus logisch voort uit de ideale hoek van de tentoonstellingswanden 

ten opzichte van het licht. Stüler had deze opstelling kort tevoren 

geïntroduceerd bij de Neue Nationalgalerie in Berlijn, gepubliceerd in 1862.78 

Bij hem kreeg deze de vorm van een halfronde apsis aan zijn classicistische 

tempelbouw. Cuypers, zoals blijkt alert op de nieuwste ontwikkelingen in de 

tentoonstellingstechniek, nam de opstelling over, maar gaf deze een vanuit 

zijn gotisch rationalisme ‘logische’ vorm.  

Het vooraanzicht van ‘plan B’ was echter wel opzienbarend. Cuypers 

combineerde hierin referenties aan gebouwen van verschillend karakter en 

verschillende ‘categorie’, zoals de Maatschappij dat aanduidde. Daarmee gaf 

hij in één gevelaanzicht uitdrukking aan de verschillende functies 

ondergebracht in het museum en relateerde deze op eigenzinnige wijze aan 

de stedenbouwkundige context.79 Een dergelijke compositie was zowel in de 

klassieke ontwerpopvatting als in de karakterleer ongebruikelijk voor een 

gebouw van deze categorie, zo niet anathema. Verschillende onderdelen van 

een complex konden wel naar hun functie verschillend worden 

gekarakteriseerd, deze konden refereren aan verschillende bouwtypen, maar 



 

werden dan in nevenschikking, los van elkaar, of in ieder geval duidelijk van 

elkaar onderscheiden op het kavel geplaatst. Cuypers echter bracht de 

verschillende typen, ieder duidelijk herkenbaar gekarakteriseerd, samen in 

een in hoofdopzet symmetrisch geordende compositie. Naar gelang de 

stijlvariant van het ontwerp – gotisch of renaissancistisch – verwijst hij in de 

hoofdvorm van het gebouw naar de middeleeuwse gildehal of de 

renaissancistische beurs, in het bijzonder die van Van Steenwinckel in 

Kopenhagen, met zijn frappante ‘lucarnes’; in het middendeel naar een 

gotische kapel of een oud-Hollands raadhuis, inclusief een referentie aan de 

vierschaar, waarbij hij de in 1633 ‘gerenaissanciseerde’ middeleeuwse 

vierschaar van Haarlem voor ogen lijkt te hebben gehad;80 en de twee 

voorspringende vleugels, in overeenstemming met hun functie – woonhuis 

voor de beheerder respectievelijk directiekantoren – ieder verschillend 

gecomponeerd, zijn uitgewerkt naar het voorbeeld van dertiende- of 

zestiende/zeventiende-eeuwse stadswoonhuizen. Kortom: kapel, gildehal en 

woonhuis (in de gotische versie van het ontwerp), dan wel raadhuis, beurs en 

woonhuis (in de renaissanceversie) worden in één compositie verenigd tot 

een monumentaal gebouw. 

Op zich lijkt Cuypers hiermee de voorbeelden van de neogotische beweging te 

volgen. Juist in het denken van Pugin was een dergelijke aanpak welhaast 

paradigmatisch. In zijn ontwerpen voor villa’s, kloostercomplexen en 

scholen, in het bijzonder de Engelse ‘colleges’, had hij steeds de delen van het 

gebouw (kapel, kapittelzaal, eetzaal, woon-slaapgedeelten, les- en 

werkruimten, schuren en dienstwoningen) naar hun functie verschillend 

uitgewerkt en gedecoreerd.81 In de neogotische kerkbouw was het 

harmonisch samenbrengen in één complex, in één compositie van in karakter 

onderscheiden typen als kerk en pastorie, kathedraal en bisschoppelijk paleis, 

inmiddels gebruikelijk en kan worden beschouwd als beeldmerk van de 

schilderachtige ontwerpopvatting, met als meest aangehaalde voorbeeld 

Butterfields All Saints.82 Cuypers had zich met zijn ontwerpen voor kerken en 

pastorieën in feite jarenlang geoefend in dit samengaan van verschillende 

bouwtypen, verschillende karakters, in één compositie. Het bijzondere schuilt 

in de toepassing van dit principe voor een monumentaal gebouwtype als het 

museum. Het kwam in alle categorieën opzetten: villa’s, scholen, kloosters, 



 

kerken, maar voor een seculier openbaar gebouw van de hoogste categorie 

was het, ook bij de gotisch rationalisten, uitzonderlijk.83 Twee voorbeelden 

zijn te vinden bij Street, Cuypers’ meest gewaardeerde Engelse collega: de 

schets voor het Oxford University Museum, die hij als illustratie bij zijn 

Urgent Plea for the Revival of True Principles of Architecture in the Public 

Buildings of the University of Oxford (1853) had gevoegd, een ontwerp dat in 

hoofdopzet de compositie van Pugins Bishop’s House in Birmingham (1839–

1841) overneemt,84 en zijn prijsvraaginzending voor het Foreign Office in 

Londen (1856/57).85 In beide ontwerpen zijn naar hun functie verschillend 

vormgegeven bouwdelen harmonisch samengevoegd in een schilderachtige 

compositie. Street pleitte in zijn theoretische geschriften uit de jaren vijftig 

voor het zoeken naar een balans tussen het realisme van de middeleeuwse 

architectuur en de helderheid van het classicisme – zijn denken ligt daarmee 

dicht bij Viollet-le-Duc – maar in zijn ontwerpen ging hij in deze jaren nog 

schilderachtig te werk. 86  

Uitgevoerde ontwerpen van dit genre zijn voor het midden van de jaren zestig 

echter niet te vinden. Dienstwoningen en andere utilitaire bijgebouwen 

werden wel ingezet ter verlevendiging van monumentale complexen, maar 

dan als een annex, los van het hoofdgebouw geplaatst. De directeurswoning 

van het Oxford University Museum is door Deane en Woodward ontworpen 

als een contrapunt bij het gebouw, losstaand achter het complex en ook het 

expressieve laboratoriumgebouw – gemodelleerd naar middeleeuwse 

kloosterkeukens – is een annex bij het hoofdgebouw, er aan verbonden door 

een gang. Het Wallraf-Richartz-Museum is gekoppeld aan de restanten van 

een middeleeuws stadsklooster, maar Raschdorf en Felten maakten deze 

resten ondergeschikt aan de symmetrie van het nieuwe hoofdgebouw.87  

Cuypers daarentegen integreerde in zijn ‘plan B’ de annexen in de compositie 

van het hoofdgebouw en benutte deze om een verband te leggen met de 

context. De symmetrische hoofdgevel krijgt met de voorspringende vleugels 

een asymmetrisch tegenwicht. Pondération wordt over symmetrie gelegd. 

Het informele karakter van het woonhuis, compleet met topgevels, traptorens 

en geprononceerde schoorstenen, staat naast het formele karakter van het 

museum en daarmee bereikte hij in feite waar Viollet-le-Duc in theorie naar 

zocht en ook Street in zijn geschriften voor pleitte: een balans tussen de 



 

helderheid van de klassieke architectuur en de rationele schilderachtigheid 

van de Middeleeuwen. De vleugels van het museum roepen met hun 

woonhuiskarakter associaties op met de oude stad en zouden zonder meer 

kunnen aansluiten bij de uit topgevels opgebouwde gesloten straatbeelden 

van Amsterdam.  

Het museumgebouw is in dit ontwerp tegelijk een autonoom monument en 

organisch onderdeel van de stad als bouwwerk én als gemeenschap. Het 

openbare gebouw verliest hier gedeeltelijk zijn autonomie als monumentale 

architectuur met een eigen orde en wordt onderdeel van en ondergeschikt 

aan de grootschaligere orde van landinrichting, stadsplan en straatprofiel. En 

het kon er, paradoxaal, daardoor juist sterker vormend op inwerken. Wat 

Cuypers had geleerd in de kerkbouw zet hij hier voort in de seculiere 

bouwkunst: om effect te hebben in de stad moet een monumentaal gebouw 

zich voor het oog van de beschouwer verbinden met haar ruimtelijke 

structuur en zich er tegelijk uit verheffen, zich verbijzonderen. En dat gebeurt 

in dit ontwerp zowel letterlijk – door het scheppen van een voorplein – als in 

overdrachtelijke zin, door het creëren van een ideaalbeeld van de stad. Het 

oproepen van patriottische gevoelens, het werken aan de Nederlandse natie 

als ‘gevoelsgemeenschap’, zoals dat later wel is genoemd,88 wordt in dit 

ontwerp direct verbonden aan verwijzingen naar het historisch stadsbeeld 

van Amsterdam als product van een maatschappelijk en cultureel 

hoogstaande samenleving en als nog steeds levensvatbaar voorbeeld bij het 

streven een dergelijke samenleving opnieuw te bereiken. Opvallend daarbij is 

dat Cuypers in de aanhef van zijn memorie van toelichting aan Amsterdam 

refereert als ‘la Venise du Nord’. Op zich was dit een cliché, maar tegen de 

achtergrond van de ingezonden plannen lijkt het een referentie waarmee hij 

naar de zowel gotische als renaissancistische wortels van de Amsterdamse 

architectuur wilde wijzen: Venetië is architectonisch de stad van Palladio én 

het Dogenpaleis, Amsterdam is de stad van de Beurs van De Keyser én van de 

Oude Kerk en daarmee, in confessionele zin, een protestantse én een 

katholieke stad.89 

 

Een detail als de entrees typeert Cuypers’ opvatting van het museum. Zowel 

in ‘plan A’ als in ‘plan B’ zijn deze naar de menselijke maat gedimensioneerd. 



 

Met het hoge rond- of spitsboogvenster wordt de grote ruimte van de foyer in 

haar volle omvang en monumentale betekenis aangekondigd aan de straat. 

Maar de bescheiden gedimensioneerde voordeuren brengen het geheel terug 

tot menselijke proporties. Met een principiële toepassing van het principe 

van ‘multiplicatie’ – niet één groot portaal, maar drie deuren naast elkaar, de 

verkeersstromen dienend: de middendeur voor belangrijke gasten, de 

zijdeuren voor in- respectievelijk uitgaand verkeer – worden kunstpaleis en 

patriottisch pantheon in de onderpui teruggebracht tot de maat en de schaal 

van de individuele burger; nog een les die hij had geleerd in zijn 

kerkbouwpraktijk. 

Het verheven beeld van het klassieke museum wordt in dit ontwerp bewust 

verburgerlijkt en gedemocratiseerd: ‘répandre l’amour des beaux arts dans 

toutes les classes de la société’ was voor Cuypers het hoofddoel90 – en zo 

werd het gebouw ook opgevat door de jury. 



 

Karakter en nationale stijl: het probleem van de jury 

 

De jurering verliep tamelijk soepel. Onder voorzitterschap van Van Eeghen, 

gesecondeerd door Thijm als secretaris, had men aan drie sessies genoeg om 

de negentien inzendingen te beoordelen en tot een uitspraak te komen, die 

weliswaar niet eensgezind was, maar kon steunen op een grote meerderheid 

van stemmen. De vraag of ontwerpen die afweken van het programma bij 

voorbaat gediskwalificeerd moesten worden, leidde in de eerste sessie tot 

discussie over de interpretatie van een drietal punten. Daarbij bleek wat de 

voornaamste argumenten zouden zijn bij de beoordeling van de ingezonden 

plannen: lichtinval, muuroppervlak, kosten en stijlkeuze. Wat het licht betreft 

was men het er snel over eens dat de bovenzaal van Arti, als voorbeeld 

genoemd in het programma, niet exact gevolgd behoefde te worden, mits het 

hoofdbeginsel van schuin invallend bovenlicht maar werd aangehouden; 

strijklicht was uit den boze. Het doorrekenen van oppervlaktes en 

begrotingen werd overgelaten aan Rose, Metzelaar en Godefroy. Maar de 

stijlparagraaf leverde meteen al discussie op.  

Rose bracht, als gezegd, in de eerste sessie zijn principiële bezwaren naar 

voren tegen het feit dat de mededingers aan banden waren gelegd in hun 

stijlkeuze. Architecten moesten, net als schilders en schrijvers, volledige 

artistieke vrijheid hebben. Six legde daarop uit dat de paragraaf was 

voortgekomen uit de angst van de commissie een nabootsing van een Griekse 

tempel te krijgen, ongepast voor het noordelijk klimaat en de Nederlandse 

grond. En Thijm verklaarde nog weer eens dat de negentiende eeuw, afgezien 

van de nijverheidsgebouwen, geen eigen stijl had en dat aangezien er dus 

gekozen moest worden uit vroegere stelsels, de commissie gemeend had ‘dat 

het muzeum in harmonie met zijn bestemming zou zijn, door een 

monumentaal charakter te verbinden met vormharmonieën ontleend aan het 

tijdperk welks kunst men voorzien mag, dat het krachtigst binnen zijn 

wanden vertegenwoordigd zal zijn: 1600’. Maar Rose maakte niet alleen 

bezwaar tegen de stijlparagraaf als zodanig. Hij voegde in één adem toe dat 

hij ‘ook’ bezwaren had tegen ‘den stijl van 1600 die ongeveer in het 

programma schijnt te worden voorgeschreven’.91  

Vanuit het perspectief van de karakterleer was een museum weliswaar een 



 

problematische opgave. De vraag naar een stijl die direct te associëren viel 

met dit bouwtype was immers bij gebrek aan historische voorbeelden niet te 

beantwoorden. Maar vanuit de praktijk had zich een bescheiden traditie 

gevormd en deze had enige vaste motieven opgeleverd, met als meest 

sprekende de blinde wanden voor de bovenlichtzalen. Daarnaast waren 

axialiteit, symmetrie en een geleding met risalieten en paviljoens min of meer 

standaard en kenmerkten deze gebouwen zich in het algemeen door 

‘Aufwand, Sorgfalt und Regelhaftigkeit’ van de architectuur.92 Specifiek 

‘karakteristieke’ eigenschappen waren dit niet, maar ze wezen toch alle in de 

richting van een symmetrisch geordend classicistisch bouwwerk. Voor degene 

die Rose en zijn architectuuropvatting kende, zal duidelijk zijn geweest dat 

hem dat als beeld voor ogen stond. Men besloot uiteindelijk het punt aan te 

houden.93 Projecten die niet voldeden aan de stijlparagraaf werden niet bij 

voorbaat uitgesloten van beoordeling. Daarmee bleven niet alleen de Griekse 

tempels in de race, maar, waarschijnlijk onbedoeld, ook Cuypers’ gotische 

ontwerpen. Godefroy had al voor de jurering begon een poging gedaan deze 

op formele gronden ter zijde te doen leggen.  

In de tweede sessie, een week later, werd snel duidelijk hoe de verhoudingen 

lagen.94 Rose, Metzelaar en Godefroy gaven als architect juryleden steeds een 

technische en financiële toelichting bij de verschillende plannen. Zij hadden 

de juistheid onderzocht van de opgegeven meters wandoppervlak en de 

begrotingen getoetst aan de prijs per kubieke meter en constateerden dat de 

meeste plannen niet voldeden aan het gevraagde programma en niet 

gebouwd konden worden voor het vastgestelde budget. Tegelijk gaven zij een 

‘meer en minder gemotiveerde waardering van de esthetische 

hoedanigheden’. Thijm was er na enige discussie in geslaagd te voorkomen 

dat financiële haalbaarheid al in eerste instantie een beoordelingscriterium 

zou zijn en vooralsnog keek men alleen naar ‘de konstructieve en esthetische 

waarde’. Twaalf van de negentien ontwerpen werden daarbij zonder 

plichtplegingen ter zijde gelegd. Slechts rond vier inzendingen ontstond enige 

discussie. Rose, Metzelaar en Godefroy maakten bezwaar tegen de 

‘Godshuisstijl’ van nr. 19, motto ‘Rembrandt’, een niet bewaard gebleven 

ontwerp van de Parijse architect Ch. Peigniet en laakten de ‘oude manier’, de 

‘onbevalligheid’ en vooral de ‘slechte renaissancestijl’ van het eveneens uit 



 

Parijs afkomstige ontwerp nr. 16, ‘Travailler c’est vivre’ van L. Radoux. Thijm 

ging de discussie niet aan over de eventuele bruikbaarheid van de 

‘Godshuisstijl’. Maar hij verdedigde wel het ontwerp van Radoux, dat in zijn 

ogen juist de ‘goede’ renaissancestijl vertegenwoordigde.  

De notulen van de jurybijeenkomsten zijn summier, maar de terminologie is 

duidelijk. Door de gotiek aan te duiden als ‘Godshuisstijl’ lieten de 

architectleden er geen twijfel over bestaan dat zij de historiserende variant 

van de karakterleer hanteerden als criterium bij het beoordelen van de 

stijlkeuze. Niet de stijl zelf, maar een voor het karakter niet acceptabele 

verbinding van een bepaalde stijl met een bepaald bouwtype werd afgewezen. 

Gotiek was een stijl voor godshuizen, en dus niet geschikt voor een museum. 

Hun oordeel over het renaissanceontwerp onderstreept tegelijkertijd de 

geleidelijke verschuiving in het denken over stijltoepassing bij monumentale 

gebouwen binnen de Maatschappij. In dit ontwerp werd alleen de stijl zelf 

kritisch onder de loep genomen. Uit het oogpunt van het karakter van het 

gebouw werd de renaissance dus in principe geaccepteerd, maar men 

verwierp de gekozen variant. Ook dit plan is helaas niet overgeleverd, maar 

gezien de tegenovergestelde meningen van Thijm en de heren architecten zal 

het meer op Vredeman de Vries en Hendrik de Keyser, of, gezien de Franse 

herkomst, meer op de door Viollet-le-Duc aanbevolen paleizen uit de tijd van 

François I hebben geleken dan op het stadhuis van Van Campen of de 

stadspaleizen van Vingboons.  

Wat betreft nr. 6 ‘Toute forme qui n’est pas indiquée par la structure doit être 

repoussée’ – de inzending van Cuypers – erkende de vergadering ‘eenparig’ 

dat de gotische gevels ‘niet kunnen aangewend worden’. De stijl op zich werd 

niet verworpen, maar eenvoudig niet toepasbaar geacht voor dit bouwtype. 

Opnieuw ging Thijm hier in mee, maar hij wees er wel op dat ‘de varianten in 

den stijl onzer Nederlandsche steden van 1600 zich zeer rationeel bij de 

binnenkonstructiën der plannen A en B van no. 6 aansloten’. Zo hield hij 

Cuypers via zijn renaissancevarianten in de race. Het verslag vermeldt verder 

geen discussie over Cuypers’ plannen, maar een van de juryleden noteerde in 

de marge van zijn voorgedrukte checklist het commentaar: ‘allen schoon van 

inwendige inrichting, maar wat stijl van buiten betreft te luguber, te 

stadhuisachtig (...)’. ‘Te stadhuisachtig’: Cuypers’ poging tot democratisering 



 

van het museumgebouw werd herkend en wellicht ook erkend als bruikbaar 

model wat betreft functionele ordening en constructie voor een burgerlijk 

openbare gebouw, maar niet geaccepteerd, zeker niet in gotische vorm, als 

nieuwe verschijningsvorm van het nationale kunstmuseum. Weer werd met 

een beroep op het karakter van het gebouw de gekozen stijl niet geschikt 

geacht voor een museum. Het ‘lugubere’ sloeg, met een impliciete verwijzing 

naar de ‘gothic novels’ uit het begin van de negentiende eeuw, ongetwijfeld op 

de gotische varianten.  

De ‘groote hoedanigheden’ van nr. 12, een classicistisch ontwerp van de 

Duitse architecten Ludwig en Emil Lange, motto ‘Wo die Bildung, ist auch die 

Kunst zu Hause’, werden daarentegen algemeen erkend, ook al was het 

gebouw veel te klein. Vader en zoon Lange waren toonaangevende 

representanten van de Münchense school, aangevoerd door Von Klenze. 

Vader Ludwig Lange, die bekend stond als een briljant tekenaar, was rond 

1848 betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Maximilianstrasse in 

München en de pogingen van kroonprins Maximiliaan hier een nieuwe 

‘Zeitstil’ te ontwikkelen vanuit een synthese van verschillende historische 

stijlen, waaronder nadrukkelijk ook de gotiek. Zijn niet-uitgevoerde ontwerp 

voor het Atheneum (later Maximilianeum genoemd), het hoogtepunt van de 

straat, was in eclectisch-gotische stijl. Vader en zoon Lange hadden zich 

ontwikkeld tot vertegenwoordigers van stijlpluralisme en karakterleer bij 

uitstek: naar gelang het type gebouw en de wensen van de opdrachtgever 

werkten zij in verschillende stijlen.95 De hoge kwaliteit van hun werk had hun 

al internationale faam bezorgd. Hun verzamelde ontwerpen circuleerden bij 

de Maatschappij en in A et A en de commissie had zich, bij de voorbereiding 

van de prijsvraag, uitgebreid laten voorlichten over het in 1858 door hen 

opgeleverde museum in Leipzig. 

‘Der charakteristische Ausdruck eines Kunstmuseums kann kein anderer als 

ein monumentaler sein, wenn die äussere Form mit der inneren Wesenheit in 

Einklang stehen soll’, zo stelden de Langes in de toelichting bij hun plan. De 

combinatie met de gedenkplaats voor Willem I en 1813 maakte deze 

monumentaliteit naar hun mening alleen maar dwingender. Het ‘karakter’ 

werd hier heel algemeen geformuleerd en de ingezette stijlmiddelen waren 

navenant: ‘Die an dem Gebäude ausgesprochen Ruhe und Würde, das 



 

schmucke Portal sowie der hervorragende Mittelbau, mit einer von Säulen 

getragenen Kuppel gekront dürfte als eine würdige Repräsentation hierfür zu 

betrachten sein, und durch bezügliche Inschriften an dem mittlere Kern des 

Baues, sowie durch Statuen und Reliefportraits der hervorragendsten 

Künstler noch specieller documentirt werden.’ Rust en waardigheid als 

algemene kenmerken, een portico en een koepel als uitdrukking van de 

bijzondere monumentaliteit en een beeldprogramma voor het expliciet 

‘documenteren’ van functie en betekenis. Bondiger viel het programma voor 

het negentiende-eeuwse monumentale gebouw niet samen te vatten. Het 

vraagstuk van het specifiek nationale, uit te drukken in vorm en ornament, 

werd met een weids gebaar ter zijde geschoven: ‘Der durch die Renaissance 

nobilisirte antike Baustyl ist durch seine Macht das Reale mit dem Idealen 

harmonisch abzuwiegen, der allein fähige diese hohe Aufgabe würdig zu 

lösen.’96 Het ‘Reale’ en het ‘Ideale’, waarheid en ideële uitdrukkingskracht, 

daar ging het om. En daarin was en bleef de klassieke canon soeverein. De 

erosie van de zuilorden als betekenisdrager werd daarbij eenvoudig 

ondervangen door wat beelden en een opschrift boven de deur om de 

specifieke functie van het gebouw aan te duiden.97 Rose zal hierin een bijna 

letterlijke weerklank hebben gevonden van zijn eigen gedachten over de 

architectonische compositie en de verbeelding van een belangrijke openbare 

functie, ook al veroorloofde hij zich in zijn werk meer vrijheden in de keuze 

van het ornament. Ook Metzelaar en Godefroy vielen voor het sterke beeld 

dat de Langes leverden, ondanks dat het in niets appelleerde aan hun 

voorzichtig zoeken naar een eigen, nationale stijl, en met hen de meeste 

juryleden: ‘Edel, streng, eenvoudig, monumentaal. Eerste prijs’, noteerde 

hetzelfde onbekende jurylid na eerste aanblik op zijn checklist. Alleen Hofdijk 

en Thijm hadden kritiek. Zij vonden ‘niets charakteristiek Nederlandsch’ in 

dit plan. Het zou naar hun idee evengoed in Constantinopel of Petersburg 

kunnen staan. Hofdijk merkte bovendien op dat de gevel sprekend op een 

stationsgebouw leek, waarmee hij liet blijken de portee van het 

architectuurdebat aardig te hebben begrepen: impliciet zei hij hiermee dat 

een portico met zuilen nietszeggend was geworden en bijna iedere functie 

kon verbeelden. De aanhangers van de karakterleer werden met hun eigen 

argumenten om de oren geslagen, maar tevergeefs. Vele leden van de jury 



 

riepen dat ze het ontwerp van de Langes juist ‘een waar museum’ vonden.  

De posities waren duidelijk. De karakterleer stond tegenover het gotisch 

rationalisme. Waarheid en rationaliteit waren voor allen uitgangspunt. Maar 

gotiek was ‘karakterologisch’ ondenkbaar voor een openbaar gebouw van 

deze betekenis; klassiek was favoriet. Verrassend was dit niet. Bleef over de 

vraag of de nationale renaissance nog op enigerlei wijze een rol zou spelen in 

het debat.  

De derde sessie behelsde nog slechts de stemming en de winnaar was 

inmiddels voorspelbaar. Rose, Metzelaar en Godefroy domineerden het 

algemene gevoelen omtrent de ontwerpen. Hun kosten-batenanalyses leidden 

er weliswaar toe dat geen enkel ontwerp voor uitvoering werd aanbevolen. 

Maar er werd wel een eerste prijs uitgereikt en deze ging met acht stemmen 

voor, twee tegen en één onthouding naar vader en zoon Lange. De twee 

tegenstemmen zullen van Thijm en Hofdijk zijn geweest. Er werd echter ook 

nog een premie toegekend en drie eervolle vermeldingen. Daaruit blijkt dat 

het gebruikelijke beeld van een monumentaal gebouw weliswaar had 

gewonnen, maar dat er ruimte was voor een andere opvatting van de 

openbare architectuur. De aanzwellende discussie rond karakter en nationale 

stijl had blijkbaar toch twijfel gezaaid.  

Peigniet en Radoux kregen in deze ronde ieder één stem, nr. 8 ‘Concordia res 

parvae crescunt’ van L.H. Eberson drie stemmen en Cuypers kreeg zes 

stemmen voor de renaissancevarianten van zijn ontwerpen. De op zich 

verrassend grote steun voor deze ontwerpen moet naast Thijm en Hofdijk 

waarschijnlijk gezocht worden bij de historieschilders. Vanuit hun geloof in 

de betekenis van de vaderlandse geschiedenis voor de kunst (en vice versa) 

waren zij, zoals al bleek bij het opstellen van de stijlparagraaf, gevoelig voor 

het idee van een meer nationaal getinte enveloppe voor het nationale 

museum. Maar een tempel bleef hun eerste keus. Toch wist Cuypers hen met 

zijn ontwerpen blijkbaar voldoende te sensibiliseren voor het idee van een 

specifiek Nederlands kunstpaleis in baksteen, ook met de burgerlijke trekken 

van een raadhuis, om hem de premie toe te kennen. De stem voor Radoux 

wijst op steun voor de renaissance als potentiële nationale stijl. Dat Peigniet 

een stem kreeg, laat zien dat er zelfs een voorstander was te vinden voor 

gotiek pur sang. 



 

Interessant zijn de drie stemmen voor Eberson, temeer daar hij in de nasleep 

van de prijsvraag een rol zou gaan spelen. Gelet op hun steun voor Eberson in 

het vervolg is het niet onwaarschijnlijk dat deze van Rose, Metzelaar en 

Godefroy waren. Eberson was opgeleid in Antwerpen – een jaar voor Cuypers 

aankwam vertrok hij – en daarna te Parijs, waar hij eerst als student, later als 

opzichter actief meewerkte aan het opnieuw vormgeven van de stad door 

middel van de vele openbare gebouwen uitgevoerd onder Haussmann.98 Hij 

leverde met zijn ontwerp een voorbeeld van wat de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst kenschetste als ‘de moderne Franse school’: een 

op de klassieken gebaseerd rationalisme met een voorkeur voor inheemse 

renaissancemotieven. Rond 1850 had Eberson driemaal deelgenomen aan de 

prijsvragen van de Maatschappij, waarbij zijn plattegronden steeds als zeer 

goed werden beoordeeld, maar zijn stijl werd verworpen als te weelderig, te 

bont en ‘ontleend aan de slechtste tijdperken der zoogenaamde renaissance 

in de 17e en 18e eeuw’.99 Een positief oordeel van Rose, Metzelaar en 

Godefroy voor zijn plan – een rond een royaal voorplein georganiseerde 

vleugelbouw in Franse renaissancestijl, opgetrokken in baksteen met 

natuurstenen accenten en gedekt met forse mansardekappen – zou dus 

wijzen op een verschuiving in hun opvattingen over deze Franse school en 

daarmee over de toepasbaarheid van baksteen in combinatie met 

renaissanceornament. 

Er werd een aparte stemronde ingelast om vast te stellen wélke van de twee 

renaissanceversies van Cuypers de premie zou krijgen. Vier leden van de jury 

werd dit blijkbaar te specialistisch en zij stemden blanco. Maar met zes 

stemmen voor en één tegen werd gekozen voor ‘plan A’. Dit lijkt de 

veronderstelling dat Rose, Metzelaar en Godefroy de premie aan Eberson 

wilden toekennen te ondersteunen. Ervan uitgaande dat zij meestemden, 

geeft de uitslag aan dat zij, na aanvankelijk tegen, of in ieder geval niet vóór 

Cuypers gestemd te hebben, er in deze ronde voor zorgden dat áls dan zijn 

meer schilderachtige renaissance de voorkeur kreeg boven het meer in 

overeenstemming met de ordeboeken uitgewerkte classicisme van Eberson, 

het in ieder geval wel de meest canonieke versie van de renaissance zou zijn.  

Architectonisch en stedenbouwkundig mag de renaissancevariant van ‘plan 

B’ als het meest geslaagde van zijn vier ontwerpen worden beschouwd. In 



 

beide versies van ‘plan A’ worstelt Cuypers met de inpassing van het 

monumentale middendeel in de gevelcompositie. In de gotische variant zijn 

twee zijbeuken toegevoegd om een overgang te maken tussen de blinde 

muurvlakken en het enorme spitsboograam van de vestibule; in de 

renaissancevariant voegt hij twee torentjes toe, die geen andere functie 

hebben dan de verrassenderwijs aan Alberti ontleende geveltop te 

schouderen. Ook in de gotische versie van ‘plan B’ is de oplossing van de 

middenrisaliet compositorisch weinig gelukkig. Het sterke verticalisme van 

de gevel en de compositie van het middendeel – waarin de bescheiden 

portalen weinig overtuigend zijn verbonden met drie in maat wel erg 

verschillende spitsboogvensters, bijeengedrongen onder een scherp 

getekende driehoekige afsluiting – op zich een interessante verwijzing naar 

zijn gebruik van de triangulatuur – doen geforceerd aan. De 

renaissanceversie van ‘plan B’ daarentegen maakt in alle opzichten de meest 

samenhangende en evenwichtige indruk.  

Toch gingen zes van de zeven uitgebrachte stemmen naar de 

renaissanceversie van ‘plan A’ – zonder meer te beschouwen als het zwakste 

van de vier plannen. Hiermee lijkt een duidelijke boodschap te worden 

afgegeven: liever Alberti dan De Keyser. Rose, Godefroy en Metzelaar zagen 

blijkbaar nog steeds geen plaats voor het rolwerk, de arabesken en de 

grotesken van Vredeman de Vries en Ditterlin, tien jaar eerder afgedaan als 

de ‘soms ongelooflijk gewrongen samenstellingen’ van de zestiende en vroege 

zeventiende eeuw.100 Men koos voor een op de traktaten gebaseerd 

classicisme. De esthetische kwaliteiten van het plan als geheel werden 

ondergeschikt aan de stijlkeuze. Blijkbaar zag men liever een zwak 

italianiserend ontwerp, dan een meer geslaagde poging de gotische 

beginselen en de vormentaal van de Nederlandse renaissance (opnieuw) te 

verbinden tot een eigentijdse nationale architectuur. De discussies in de 

Maatschappij leken een opening te bieden naar een revival van deze 

stijlvormen. Maar op het moment dat gekozen moest worden welke stijl het 

beste paste bij het karakter van een zo beladen gebouw als het nationale 

museum kon of wilde men de overstap naar de naïeve variant van de 

renaissance van eigen bodem nog niet maken en koos voor de handboeken. 

Zeker bij Godefroy is dit veelzeggend, gezien zijn langjarige actieve 



 

belangstelling juist voor de vroege renaissance in Nederland.101  

 

Tussen het inleveren van de ontwerpen en het openbaar maken van de uitslag 

door de jury werd de spanning voor Cuypers bijna ondraaglijk. Na de 

wanhopige uiteenzetting van de bedoelingen achter zijn inzending stuurde hij 

Thijm de volgende dag weer een lange brief, nu met speculaties over de 

jurering en de mogelijke winnaars. Daarbij maakte hij zich vooral zorgen over 

Godefroy. ‘Ik vrees dat Godefroy voor mijn beginselen een zeer gevaarlijk 

jurylid zal wezen. Gij behoeft maar de Bouwk. bijdragen en verhandelingen te 

lezen om overtuigd te worden dat de Noord Nederlandsche architekten geene 

gelegenheid laten voorbijgaan, om de dwaasheid (!?) der middeneeuwsche 

retrograden aan te toonen en er de jonge Bouwkundigen voor waarschuwen 

om de gedane misstappen niet na te volgen.’102 Zijn vrees voor Godefroy was 

– als hierboven gebleken – niet zonder grond. Zijn interesse voor de periode 

rond 1600 was bekend, maar ook Cuypers wist dat zijn voorliefde lag bij Italië 

als bron voor de eigen tijd, en mede door zijn toedoen werd uiteindelijk het 

meest ‘italianiserende’ ontwerp van Cuypers gepremieerd. De halfhartigheid 

waarmee dit ontwerp is gemaakt, zou zelfs het vermoeden kunnen 

rechtvaardigen dat Cuypers dit meer met het oog op de jury, met name op 

Godefroy, dan uit overtuiging had ingezonden.  

 

De einduitslag was een voorspelbare overwinning voor de karakterleer en 

haar hoogste goed, het classicisme. Maar het was een overwinning op punten. 

Het idee van een specifiek Nederlandse nationale architectuur won terrein en 

daarmee werd de Nederlandse renaissance schoorvoetend binnengelaten als 

nieuw paradigma. De gotiek was eenvoudig niet aan de orde, maar het 

samengaan van de rationele beginselen met het ornament van de 

overgangstijd rond 1600 won terrein als mogelijke nieuwe bron voor een 

eigentijdse verbeelding van de openbare functies in de stad.  



 

De nasleep 

 

De prijsvraag was feitelijk mislukt. Geen plan werd geschikt gevonden voor 

uitvoering. Maar de commissie gaf het idee een museum te stichten niet op 

en zocht uitwegen uit de impasse. Daaruit ontstond een complex en deels 

onverkwikkelijk positiespel. Dubourcq en Van Eeghen stelden voor de 

winnende plannen door een derde architect te laten bewerken om te 

onderzoeken of deze toch binnen het gestelde budget uitgevoerd zouden 

kunnen worden met het gevraagde aantal meters. Vanuit de gedragscode bij 

prijsvragen zoals bediscussieerd in de Maatschappij tot Bevordering der 

Bouwkunst een verwerpelijke gang van zaken. Godefroy, nota bene een 

jurylid, werd gevraagd dit te doen. Thijm kwam daarop met een 

tegenvoorstel. In een poging het plan van Cuypers aanvaardbaar te maken 

voor de classicisten stelde Thijm voor, hem dit onder toezicht van een 

buitenstaander – hij noemde Cornelis Outshoorn – te laten bewerken en het 

resultaat ter beoordeling voor te leggen aan een ‘bouwkomité’, te benoemen 

uit de commissie.103 Op zich een slimme zet, maar gelet op de uitslag van de 

prijsvraag óók een curieuze oplossing. Van Lennep, Hofdijk, Bank en De Vos 

– de ‘historisten’ – waren voor Cuypers en steunden Thijm in zijn poging de 

bouw van een Griekse tempel in de hoofdstad van Nederland te 

voorkomen.104 Maar Thijms voorstel werd na lange discussie verworpen. De 

opdracht aan Godefroy werd uiteindelijk met zeven stemmen vóór, twee 

tegen en negen onthoudingen – ‘de meerderheid hield zich buiten stemming’, 

merkte Thijm later bitter op – goedgekeurd door de commissie. Godefroy 

nam de opdracht aan, wat een nieuwe discussie uitlokte in de Maatschappij 

over de gang van zaken bij prijsvragen. Thijm trad daarop af als secretaris.105  

In een open brief aan de commissie trok hij nog één keer alle registers open, 

herhaalde een maand later zijn standpunt vanuit breder 

cultuurbeschouwelijk perspectief in een brochure voor het grote publiek en 

bemoeide zich daarna niet meer met het museum.106 Zijn oproepen werden 

voor kennisgeving aangenomen. Ook een bezoek van Cuypers aan de minister 

van Binnenlandse Zaken, die beleefd zijn afkeuring uitsprak over de gang van 

zaken in de jury en beloofde een en ander te onderzoeken, veranderde hier 

niets meer aan.107 



 

De ontwerpen van Godefroy zijn niet bewaard gebleven – hij maakte er naar 

eigen zeggen twee – maar in een toelichting jaren later legde hij de nadruk op 

het oplossen van het financiële vraagstuk. In eerste instantie leek hij hier uit 

te komen, maar bij het nader uitwerken van de gevels had ook hij 

geconstateerd dat het gebouw voor de vastgestelde bouwsom van 500.000 

gulden niet gemaakt kon worden, zelfs ‘bij minder uitvoerige vormen van de 

uitwendige versieringen’.108 Over de stijl van zijn ontwerp was hij opvallend 

zwijgzaam. Maar het weinige dat hij aangaf is veelzeggend: het gebouw is 

voorzien van een ‘hoofdingangsportaal (...)met trappen ter weerszijden’, ieder 

met drie bordessen. De gevels waren ‘van gemengden bak- en hardsteen 

verondersteld’. Het inwendige ‘is meerendeels met spiegelgewelfvormen 

ontworpen, die veelvuldig in de zeventiende eeuw zijn toegepast, bijv. in de 

zaal der Staten van Holland, nu Eerste Kamer der Staten Generaal te ’s-

Gravenhage’. Een menging van hard- en baksteen, zeventiende-eeuwse 

gewelfvormen en een monumentale dubbele bordestrap in plaats van een 

zuilenportico: de conclusie is duidelijk: de tempel was niet meer het 

paradigma. De stijlparagraaf liet dus ook bij de ‘vrije richting’ – zoals Thijm 

het werk van Rose, Metzelaar en Godefroy aanduidde109 – zijn sporen na. 

Godefroy oriënteerde zich voor dit plan op de Nederlandse bouwkunst en 

ging terug van Van Campen richting 1600 en het werk van De Keyser en De 

Key. Het plan van Cuypers fungeerde daarbij als aanjager. Twee jaar later 

bleek welk voorbeeld Godefroy misschien voor ogen heeft gehad. In een 

discussie op de 13e bijeenkomst der leden over de vraag welke stijlen in de 

Nederland omringende landen werden toegepast en welke voor ons land 

bruikbaar waren, verklaarde hij zich nog eens tegen de gotiek en vóór 

‘doorgaan op de 17e eeuw’. Daarbij noemde hij het raadhuis te Leiden, 

opgetrokken in berg- en baksteen en voorzien van een prachtige dubbele 

bordestrap, als te volgen voorbeeld.110  

Ook in de laatste etappe van de museumkwestie speelde Cuypers’ inzending 

een rol. Zijn museumontwerpen waren mede inzet geworden van het 

publieke debat dat was losgebarsten rond de stijlkeuze voor het nationale 

monument in Den Haag. Een debat dat, in tegenstelling tot de discussies in 

de jury voor het museum, wél een uitgesproken politieke en religieuze lading 

kreeg. Met name Thijm en Vosmaer gingen, deels onderling, deels 



 

publiekelijk, fel met elkaar in debat over de vraag welk sociaal-esthetisch 

ideaalbeeld de burgers nou precies op straat moest worden voorgeschoteld. 

Rose, Godefroy en Metzelaar maakten van de gelegenheid gebruik om zich 

nog eens uit te spreken tégen de gotiek als nationale stijl en zij 

ondertekenden een petitie tegen het gotische monument van Cuypers.111  

De discussie bleef ook in de Amsterdamse commissie niet onopgemerkt. Een 

voorstel om, toen Godefroys plan tot niets leidde, alsnog Cuypers en Lange te 

vragen hun plannen uit te werken werd afgewezen. Men was huiverig 

geworden voor ‘den fellen strijd en de hevige antipathieen die zoowel het 

grieksch=italiaansch classicisme als de middeleeuwsche, 

spitsbogen=renaissance zoude opwekken’ en koos weer voor een compromis: 

Eberson, die een eervolle vermelding had gekregen, werd gevraagd een nieuw 

ontwerp te maken.112 Hoewel de drie architectleden van de jury het toneel 

inmiddels hadden verlaten, lijkt men daarmee hun stilzwijgend gegeven 

advies te hebben gevolgd. Hun stemmen voor het geven van de premie aan 

Eberson klinken door in dit besluit. Het Franse classicistisch rationalisme 

naar de snit van Durand, enige jaren tevoren nog verworpen als een 

modegril, werd zo plots salonfähig. De plannen die Eberson vervolgens 

maakte zijn voor dit betoog verder niet relevant. Het waren steeds verder 

vereenvoudigde versies van zijn eerste plan, met als meest opvallend gegeven 

dat hij, evenals Cuypers, sterk hechtte aan het ruimtelijk vormgeven van de 

overgang tussen stad en museum met een royale voorhof. Deze moest hij 

onder invloed van steeds verdergaande bezuinigingen echter al snel laten 

vervallen.113  

Van belang was echter de rol van Thorbecke. Na zijn bemoeienis met de 

jurering speelde hij in vervolg weer, bewust of onbewust, een sturende rol bij 

het zoeken naar een norm voor het beoordelen van ontwerpen voor 

overheidsgebouwen. In 1865 benutte de commissie het zeer versoberde 

ontwerp van Eberson om Thorbecke onder druk te zetten opdat hij zijn 

subsidietoezegging voor het museum hard zou maken. Thorbecke besloot 

zich eerst over het plan te laten adviseren en schakelde de net nieuw 

opgerichte opleiding bouwkunde te Delft daarvoor in. Na herhaalde 

pleidooien van verschillende generaties architecten was in 1864 eindelijk een 

opleiding tot ‘bouwkundig ingenieur’ ingesteld aan de Polytechnische school 



 

en was de Duitse architect E. Gugel, een leerling van Ludwig Lange, benoemd 

als eerste hoogleraar ‘schoone bouwkunst’.114 De verbinding van kunst en 

wetenschap, van bouwkunde en bouwkunst, in het architectuuronderwijs, 

was hiermee eindelijk tot stand gekomen.115 Gugel werd in zijn adviestaak 

bijgestaan door Metzelaar. In hun rapport schreven zij: ‘Het gebouw is in de 

renaissancestijl ontworpen zoo goed als vrij van ongepaste versieringen, en 

geeft het geheel door hare vormen een monumentaal karakter, verhoogd door 

eene waarheid van voorstelling waardoor reeds uitwendig, de inwendige 

zamenstelling van het geheel zich laat opmaken. Een zwaar vraagstuk voor 

den bouwmeester, maar dat in dit plan meesterlijk is opgelost.’ Zij wezen op 

een aantal details die ‘door niets gerechtvaardigd’ werden of waarin de 

‘waarheid in ordonnantie’ niet strikt was volgehouden. De rationele 

beginselen naar Duitse snit werden door de adviseurs losgelaten op het plan 

van Eberson. En zij benadrukten een juiste toepassing van de materialen, een 

onderwerp dat sowieso de aandacht had van Eberson. Een gevel in 

natuursteen was zijn ideaal, maar in de wetenschap dat dit bij het 

beschikbare budget niet haalbaar was, was hij teruggevallen op schoon 

metselwerk, zonder bepleistering. Ook Gugel en Metzelaar gaven toe dat een 

‘hardstenen tempel’ financieel onmogelijk zou zijn en aangezien niets erger 

was dan een ‘leugenachtige voorstelling in de materialen’ gingen zij node 

akkoord met schoon metselwerk.116 Zo drong via het argument van de 

spaarzaamheid – door Cuypers eerder tot nationale karaktertrek verheven – 

de baksteen alsnog door in de officiële bouwkunst.  

Cuypers, Godefroy, Eberson, Metzelaar, Gugel en ook Leliman, allen gingen 

dus uit van ‘rationele beginselen’. Zowel voor gotici als voor classicisten, 

stijlpluralisten en eclectici fungeerde het beginsel van waarheid in constructie 

en ‘voorstelling’ als grondslag voor hun werk.117 En via Thorbeckes verzoek 

om advies kregen de rationele beginselen de lading van een – vooralsnog 

informele – norm voor het toetsen van overheidsgebouwen. De theoretische 

scheiding van kernvorm en kunstvorm stelde Gugel in staat het gebouw in 

eerste instantie te beoordelen als resultante van functie en constructie (de 

kernvorm) en los daarvan het ornament, de artistieke meerwaarde 

toegevoegd door de individuele architect (de kunstvorm) te beoordelen. Hij 

bleef daarmee op afstand van de discussie over de nationale stijl. Als Duitser 



 

                                                          

zal hij hoe dan ook minder gevoelig zijn geweest voor de eigenaardigheden 

van het Nederlandse gehakketak over de te verkiezen periode uit de 

renaissance.  

 

Cuypers fungeerde zo met zijn ontwerpen voor het museum als katalysator in 

de langlopende discussie over de nationale stijl en bewerkstelligde mede dat 

de rationele beginselen en het bouwen in baksteen toepasbaar werden 

gevonden voor burgerlijke openbare gebouwen van nationale importantie. Op 

de langere termijn zou deze doorbraak van belang blijken; maar na het 

verkrijgen van de tweede prijs was hem dat een schrale troost. Zijn inzet was 

de prijsvraag te winnen en vooral: het museum te bouwen. Toen de uitslag 

eenmaal bekend was gemaakt, dacht Nenny haar Pierre te troosten door hem 

dat laatste als mogelijkheid voor te houden: ‘Van de Nederlanders zijt ge dan 

toch altijd de eerste en wanneer de Kommissie weet dat ge er voor te 

Amsterdam zoudt willen komen woonen, zal Joseph wel kunnen bewerken, 

dat men als recht van den 2den prijs, U de uitvoering zal opdragen. (...) Met 

der tijd heet het toch dat gij het Muzeum bouwt, als de eerste man wat 

vergeten is onder ’t gewone publiek’.118  

 

 
 

1 Over de prijsvraag voor het Muzeüm Koning Willem I en de inzending van 
Cuypers: W.A. Keuzenkamp, ‘De plannen voor het Rijksmuseum’, Bulletin 
van het Rijksmuseum 1960, p. 117-134; Bock, Anfänge p. 237 e.v. en vooral: 
Veenland-Heineman, ‘Prijsvragen’. 
2 Over het complexe proces van natievorming, de ontwikkeling van een 
‘nationale gevoelsgemeenschap’ in Nederland en de rol hierin van de 
tegenstelling katholiek-protestant bij een gezamenlijke steun voor Oranje: 
N.C.F. van Sas, ‘De mythe Nederland’, De negentiende eeuw 1992, p. 4-22, 
vooral p. 15 en 18. En ook idem, De metamorfose van Nederland. Van oude 
orde naar moderniteit 1750–1900, Amsterdam 2005, vooral p. 523 e.v. Vgl. 
Van der Woud, Waarheid en karakter, p. 113. Over de complexe en juist in de 
jaren vijftig en zestig zich wijzigende verhoudingen tussen katholieken, 
protestanten en liberalen, in het bijzonder de overgang van het papo-
thorbeckianisme, de coalitie van de katholieken met de liberalen, gericht op 
een nieuwe grondwet en herstel van vrijheid van religie, naar antithese, de 
coalitie van katholieken en protestanten, gericht op wettelijke gelijkstelling 
van de christelijke zuilen, met name in het onderwijs: Van Sas, ‘De mythe 
Nederland’, p. 19 en Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, p. 
122-138. Vgl. over de positie van de katholieken en in het bijzonder de 
tegenstellingen tussen liberalen en conservatieven (ultramontanen) onder 
hen – als meest recente samenvatting van vele anderen: Van den Berg, In 



 

                                                                                                                                                                     
vrijheid gebonden. Het feit dat Thijm hier slechts ter zijde in figureert en 
Cuypers in het geheel niet wordt genoemd, relativeert de rol die hun door 
anderen (in het bijzonder Gerard Brom) wel is toegeschreven in de 
bevordering en verbeelding van de katholieke zuil en plaatst Cuypers 
impliciet terug in de architectuurhistorische context waar hij eerst en vooral 
thuishoort. 
3 Vgl. Kneppelhout, ‘L’Ère Critique’, eerder aangehaald in hoofdstuk I.4: de 
scheiding tussen ‘l’ère organique’ en ‘l’ère critique’ in de Nederlandse 
geschiedenis lag wat hem betreft bij de Reformatie.  
4 Volgens Van Sas ontwikkelden de Nederlanders in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw vanuit de schoolstrijd en de antithese een dubbele 
loyaliteit: aan de eigen zuil én aan het vaderland. Dit betekende niet dat 
Nederland als nationale gevoelsgemeenschap blijvend een gespleten 
identiteit had, maar veeleer dat het een natie was van gemengde gevoelens. 
Van Sas, ‘De mythe Nederland’, p. 19. De discussies rond de stijlkeuze in het 
werk van Cuypers staan mede aan het begin van dit proces. 
5 G. Germann, ‘Der Kölner Dom als Nationaldenkmal’, in: H. Borger (red.), 
Der Kölner Dom im Jahrhundert seiner Vollendung, Keulen 1980, 2 delen, II, 
p. 161-167. Geheel probleemloos was de receptie als ‘Nationaldenkmal’ ook 
weer niet: zie: T. Parent, ‘Der Dombau und die politischen und socialen 
Konflikte des 19. Jahrhunderts’, in: H. Borger (red.), Der Kölner Dom im 
Jahrhundert seiner Vollendung, Keulen 1980, 2 delen, II, p. 106-113. 
6 Zie bijvoorbeeld de debatten tussen de liberaal Vosmaer en Alberdingk 
Thijm naar aanleiding van het nationaal gedenkteken voor 1813, het Muzeüm 
Koning Willem I en het Rijksmuseum, in: N. Maas, ‘Carel Vosmaer en het 
Rijksmuseum’, in: E. de Jong, G.Th.M. Lemmens, P.J.J. van Thiel (red.), Het 
Rijksmuseum. Opstellen over de geschiedenis van de nationale instelling 
(Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 35; 1984), Weesp 1985, p. 195-225. 
7 In de bestudeerde bronnen – correspondentie, tijdschriften, secundaire 
literatuur – zijn vooralsnog geen indicaties gevonden voor een stijlpolitiek 
geladen discussie rond het vroege werk van Cuypers in Limburg. Lokale dag- 
en weekbladen zijn niet systematisch in dit onderzoek betrokken. 
8 Door nog twee andere inzenders werden ontwerpen in gotische stijl 
ingediend, meer naar Duits (Schinkel) voorbeeld. Prijsvraagontwerpen in 
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven; gekleurde tekening ontwerp 
Bolsius in collectie Stedelijk Museum Roermond.  
9 Roording, ‘Klein Rome’, p. 5-6. Vgl J.C. Boogman, S. Oosterhaven, 
Geschiedenis van Doetinchem, Zutphen 1986, p.353-354; Arendsen-Tieben, 
Beving, Steijntjes, Kerkelijk leven Doetinchem, p. 11.  
10 Zie Alberdingk Thijm, ‘De nieuwe katholieke kerk aan de Haarlemmer 
Houttuinen’, p. 7; Brusse, ‘Dr. P.J.H. Cuypers geïnterviewd’. 
11 Hierover Schiferli, ‘Een “Nationaal gedenkteeken”’, p. 100-116. Het 
juryrapport kwam pas in mei 1864, maar de ontwerpen werden midden 
november 1863 al tentoongesteld, waarop de discussie onmiddellijk 
losbarstte, aangevoerd door Vosmaer en Brouwers, met Leliman en Van 
Lennep als belangrijke deelnemers. Cuypers diende zijn ontwerpen voor het 
museum eind janauri 1864 in. Zie Cuypers aan Alberdingk Thijm, 1 februari 
1864. Het eindoordeel in het juryrapport was dubbelzinnig – Cuypers won en 
toch niet – en bewust zo geformuleerd door rapporteur Hofdijk. De 
meerderheid van de jury verkoos echter het classicistische ontwerp van Van 



 

                                                                                                                                                                     
der Waeyen Pietersen en J.P. Koelman boven het gotische van Cuypers, die 
de tweede prijs won.  
12 W.J. Hofdijk, Het nationaal monument; waardering van het advies der 
gedeputeerde kommissie; een antwoord voor de heeren Mr. C. Vosmaer, c.s., 
Amsterdam 1864, p. 14, geciteerd naar Schiferli, ‘Nationaal gedenkteken’, p. 
101. Scott, Burges en Bloomfield waren overigens allen anglicaan. 
13 Memorie van toelichting, behoorende bij het projekt voor een Nationaal 
gedenkteeken voor november 1813, enz. gemerkt: N.O., no. 21, bekroond met 
den tweeden prijs van f500; en later gebleken afkomstig te zijn van den Heer 
P.J.H. Cuypers, architect te Roermond. archief van de hoofdcommissie tot 
oprichting van een nationaal gedenkteken voor 1813, Haags Gemeentarchief, 
Den Haag. Geciteerd naar: Schiferli, ‘Het “Nationaal gedenkteken”’, p. 102. 
14 Over het verloop van de jurering en de manipulaties van Hofdijk in het 
voordeel van Cuypers zie Schiferli, ‘Het “Nationaal gedenkteeken”’, passim. 
15 Viollet-le-Duc, Entretiens, VII, p. 305. Het zal geen toeval zijn dat Cuypers 
zijn motto koos uit een paragraaf waarin Viollet-le-Duc de essentie van zijn 
architectuuropvatting in het kort weergeeft. Deze luidt in zijn geheel: ‘Aux 
XIIIe siècle, l’art trouvé par l’école laïque était essentiellement démocratique, 
il était dans tout, et le villageois pouvait être aussi fier de sa petite église, le 
simple chevalier de son manoir, que le citadin de sa cathédrale et le suzerain 
de son palais. Il ne suffit pas aux artistes d’admirer les arts du passé; les 
copier, c’est un aveu d’impuissance; il faut les comprendre et s’en pénétrer, 
en tirer des conséquences applicables au temps où l’on vit, et ne voir dans la 
forme que l’expression d’une idée. Toute forme dont il est impossible 
d’expliquer la raison d’être ne saurait être belle, et, en ce qui regarde 
l’architecture, toute forme qui n’est pas indiquée par la structure doit être 
repoussée. Ces principes, que je ne crois pas trop absolus, ont été 
rigoureusement suivis par l’école laïque française, surtout au moment où elle 
commence à se développer, et leur application est particulièrement évidente 
dans les édifices les plus simples.’ 
16 Voor de intocht van de renaissance zie bijvoorbeeld: R. Vos, F. Leeman, 
Het nieuwe ornament. Gids voor de renaissance-architectuur en -decoratie in 
Nederland in de 16e eeuw, Den Haag 1986. 
17 Viollet-le-Duc, Entretiens, VIII, p. 324 e.v. 
18 Entretiens, VIII, p. 347-348. 
19 Entretiens, IX, p. 412-415 ; R. Middleton, ‘Viollet-le-Duc’s chateaux’, AA 
Files 6, 1984, p. 28-49, p. 35 en 38. 
20 The Builder leverde hem bovendien een regelmatige stroom voorbeelden 
van een nieuwe ‘public architecture’ in Engeland. Hierover: Hitchcock, Early 
Victorian Arcitecture; J.M. Crook, Victorian Architecture. A Visual 
Anthology, New York/Londen 1971; vgl. bijvoorbeeld C. Cunningham, 
Victorian and Edwardian Townhalls, Londen 1981. Opvallend is dat de gotiek 
een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van dit gebouw als type (vrije 
plattegrond), terwijl men wat het ornament betreft overwegend eclectisch 
bouwde. 
21 Alberdingk Thijm aan Cuypers, 23 februari 1864. 
22 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 23 februari 1864. 
23 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 27 februari 1864. 
24 ‘l’auteur (...) a constamment travaillé et forcé les éléments nécessaires à la 
force architecturale, à prendre des formes sculpturales qui complètent 



 

                                                                                                                                                                     
l’architecture, et des reflets de peinture qui relèvent la sculpture et 
l’architecture’, Mémoire explicatif et devis estimatifs de deux projets de 
Musée Guillaume I à Amsterdam, p. 4 (exemplaar in archief Commissie 
MWI). 
25 ‘Nous avons voulu exprimer ce noble trait de la nation [la franchise], en 
étant toujours francs dans notre construction; en n’admettant jamais dans 
l’architecture de ce Musée national de trompe-l’oeil; en accusant chaque 
forme; en disant cavalièrement par la forme extérieure de l’ensemble et de 
chaque division et de chaque subdivision ce qui se passe, ce qui se garde à 
l’intérieur’, Mémoire explicatif, p. 4. 
26 Mémoire explicatif, p. 4. 
27 Cuypers onderzocht al eerder de mogelijkheden van ijzer in monumentale 
kapconstructies. In 1858 stelde hij voor de middeleeuwse toren van Sittard te 
voorzien van een nieuwe spits met een ijzeren draagconstructie. 
Ongebruikelijk was dit niet: in 1859 ontwierp E. Zwirner een ijzeren 
constructie voor kap en de vieringtoren van de Dom van Keulen, zie H. 
Steuer, ‘Industrialisierung und Domvollendung’, in: H. Borger (red.), Der 
Kölner Dom im Jahrhundert seiner Vollendung, Keulen 1980, II, p. 271-293, 
vooral p. 286-293. 
28 ‘Verslag van de 10e bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, beantwoording der vraag: welke vorderingen 
zijn er in de bouwkunst sinds de gothische stijl minder algemeen is toegepast 
geworden’, Verslagen bijeenkomsten der leden van de Maatschappij XIII, 
1863, p. 33. Godefroy zag wél vooruitgang sinds de Middeleeuwen, met name 
in de spaarzaamheid van de constructie, deelde het ‘ongunstig oordeel’ van 
Rose over de renaissance niet en sprak zich uit tegen de gotische richting uit 
Engeland. Metzelaar achtte de renaissance ‘niet meer gepast’ voor deze tijd. 
Idem, p. 41 
29 ‘Verslag van de 11e bijeenkomst der leden van de Maatschappij, 
beantwoording der vraag: zijn overgangsstijlen aan te prijzen’, Verslagen 
bijeenkomsten der leden van de Maatschappij XIV, p. 83-88. 
30 Idem, p. 83. 
31 Zie de vele verwijzingen naar locatiebezoeken in de correspondentie met 
Alberdingk Thijm en Nenny. Eén keer ontwierp Cuypers een kerk zonder de 
locatie te kennen: voor de kerk in Frederikshold, Noorwegen (1874), was een 
locatiebezoek niet haalbaar. Om het gebouw toch precies in de context te 
kunnen plaatsen, liet hij zich topografische kaarten met de hoogtelijnen en 
een getekend profiel van het landschap ter plekke opsturen. Kaart en profiel 
in Cuypersarchief. 
32 Hierover: J. van Eck, De Amsterdamse Schans en de Buitensingel, 
Amsterdam 1948; vgl. E. Cremers, F. Kaaij, C. Steenbergen, Bolwerken als 
stadsparken. Nederlandse stadswandelingen in de 19e en 20e eeuw, Delft 
1981. 
33 Notulen Commissievergadering d.d. 12 februari 1864, archief Commissie 
MWI. Bij stemming waren vijf leden vóór een terrein bij het Paleis voor 
Volksvlijt, wat de nabijheid van een gasfabriek als bezwaar had. Negen leden 
stemden voor het Leidse Bosje, waarbij een lid opmerkte ‘mits hier het 
station niet komt’: het terrein buiten de Leidse Poort gold als potentiële 
locatie voor een nieuw te bouwen centraal station voor Amsterdam. 
34 C.C.G. Quarles van Ufford, Amsterdam voor ’t eerst gefotografeerd, 



 

                                                                                                                                                                     
Amsterdam z.j., p. 72. Deze kreeg in 1872 een monumentale classicistische 
ombouw in steen ontworpen door B. de Greef.  
35 Van Eck, Amsterdamse Schans; Over het Vondelpark: G. Bekkers e.a., Ode 
aan het Vondelpark, Amsterdam 1997. 
36 Van der Valk, Amsterdam in aanleg, p. 224. Voor Van Niftrik en zijn 
betekenis voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Amsterdam vgl. I. 
Jager, Hoofdstad in gebreke, vooral p. 267 e.v. Veelzeggend sprak hij bij zijn 
aantreden over de ‘abominabele toestand der hoofdstad’ (idem, p. 257). 
37 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 27 februari 1864. 
38 De eveneens halfronde ‘Salle des Prix’ in het gebouw van de Académie des 
Beaux-Arts in Parijs van Felix Duban (1840–1842) met een wandschildering 
van Paul Delaroche, kan hierbij als voorbeeld hebben gediend. Zie hierover 
Van Zanten, Designing Paris, p. 84-87. 
39 Mémoire explicatif, p. 8. Over de historische ontwikkeling van de 
plattegrond van het museum: H. Wagner, ‘Museen’, in: E. Schmitt (red.),, 
Gebäude für Sammlungen und Ausstellungen (Handbuch der Architektur 
IV.6.4), Stuttgart 1906 (tweede herziene uitgave), p. 219-489; Plagemann, 
Das deutsche Kunstmuseum; Pevsner, History of Building Types; E. Bergvelt, 
D. Meijers, M. Reinders, Kabinetten, galerijen en musea. Het verzamelen en 
presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden, Heerlen 2005. De 
belangrijkste voorbeelden voor Cuypers waren waarschijnlijk het Museum in 
Berlijn (1823–1830) van Schinkel en het Neues Museum in Berlijn (1841 e.v.) 
en het National Museum in Stockholm (1848–1866), beide van Stüler. 
Cuypers bezat het plaatwerk: A. Stüler, Bauwerke, I. Abteilung. Das Neue 
Museum zu Berlin, Berlijn 1862. Over het Neues Museum: E. van Wezel, ‘Die 
Konzeptionen des Alten und Neuen Museums zu Berlin und das sich 
wandelnde historische Bewusstsein’, in: Jahrbuch der Berliner Museen 
XLIII, Berlijn 2001, Beiheft (dissertatie UvA, 1999).  
40 ‘Pour mieux nous montrer ces objets dans leur jour véritable, chaque 
chambre pourrait prendre le caractère de ce siècle, et avoir porte, cheminée 
etc. en harmonie parfaite avec ces oeuvres contemporaines’, Mémoire 
explicatif, p. 7. 
41 Over het Musée des Monuments Français, dat bestond van 1793 tot 1817: A. 
Erlande-Brandenburg, ‘Alexandre Lenoir et le Musée des Monuments 
Français’, in: L. Grodecki (red.), Le ‘Gothique’ retrouvé avant Viollet-le-Duc, 
Parijs, 1979, p. 75-84. Dit museum was Cuypers zeker bekend. Charles 
Guillon, notaris en archeoloog en een belangrijke vriend en gesprekspartner 
van hem in zijn jonge jaren, bezat de catalogus gemaakt door Lenoir en had 
naar diens inzichten een ‘kerkelijk kabinet’ ingericht in zijn eigen huis in 
Roermond; hierover: Van Hellenberg Hubar, ‘De voetsporen van Charles 
Guillon’. Van Hellenberg merkt echter niet op dat het concept al werd 
toegepast voor het Muzeüm Koning Willem I. Ook Sydenham mag bekend 
verondersteld worden bij Cuypers; of hij dit gebouw in Londen heeft bezocht 
is echter niet zeker. De inrichting van het Neue Museum kende hij uit Stüler, 
Bauwerke, Neues Museum. Thijm bezat bovendien M. Schasler, Die 
Wandgemälde von Kaulbachs im Treppenhause des neuen Museums zu 
Berlin, Berlijn 1854. Zie ook Deneke, Kahsnitz (red.), Das kunst- und 
kulturgeschichtliche Museum.  
42Vgl. hoofdstuk II.4, noot 219, Cuypers aan Alberdingk Thijm, 9 september 
1858. De Engelsen spraken in dit verband van een ‘Architectural Museum’. 



 

                                                                                                                                                                     
Cuypers kende dit fenomeen al voor zijn bezoek aan Londen via een recensie 
in het Organ van 1858. Het opstellen van ‘spolia’ in binnenplaatsen van 
kunstacademies en musea was een lang bekend fenomeen.  
43 Het plan weerspiegelde daarmee in feite de situatie in Huis ten Bosch ten 
tijde van de Nationale Kunstgalerij: deze sloot direct aan bij de Oranjezaal. 
Zie Grijzenhout, ‘Tempel voor Nederland’, afb. 8. 
44 Mémoire explicatif, p. 7-8. 
45 Idem, p. 10. 
46 Idem, p. 8. 
47 Eduard Magnus deed als een van de eersten wetenschappelijk onderzoek 
naar de verhouding tussen de maten van een zaal en de grootte van de 
daklichtopening. De eerste resultaten van zijn onderzoek verschenen in 1864 
in het Zeitschrift für Bauwesen en het is niet waarschijnlijk dat Cuypers hier 
voor zijn ontwerp al kennis van heeft kunnen nemen. Zie: Wagner, ‘Museen’, 
p. 278.  
48 Met de groeiende belangstelling voor de renaissance kwam ook de 
verbreiding van de Hollandse renaissance naar Scandinavië langzaam in de 
belangstelling. Hierover: D.F. Slothouwer, Bouwkunst der Nederlandsche 
Renaissance in Denemarken, Amsterdam 1924. Getuige zijn bibliotheek was 
dit ook bij Cuypers het geval. In 1876 maakte hij een uitgebreide reis door 
Denemarken en het zuiden van Zweden. Overigens kunnen ook de meer 
bescheiden varianten van ‘lucarnes’ in de zestiende- en zeventiende-eeuwse 
architectuur van Zuid-Nederland een voorbeeld zijn geweest.  
49 In de eerste versie van het ontwerp uit 1855 zijn bescheiden driehoekige 
dakkapelen opgenomen in de kap. Om de lichtinval in de museumzalen en de 
collegezalen te verbeteren zijn deze in het definitief ontwerp uit 1859 
aanmerkelijk vergroot. Zie: Blau, Ruskinian Gothic, p. 56; vgl. afb. 51 en 54. 
Bij Deane en Woodward blijven het echter dakkapellen; Cuypers laat de 
‘lucarnes’ aanzetten direct vanuit de dakgoot, waardoor ze deel worden van 
de gevel. In de literatuur zijn helaas geen dwarsdoorsneden van het Oxford 
University Museum aangetroffen, wat vergelijking van de lichtinval met die 
van het Muzeüm Koning Willem I vooralsnog onmogelijk heeft gemaakt. In 
de reeks ontwerpen voor het Wallraf-Richartz-Museum, Cuypers’ tweede 
voorbeeld, werd door Raschdorf (1855) in de zijvleugels bovenlicht toegepast 
middels legramen langs de nok van de kap. Deze was echter vrij vlak en werd 
vanaf de straat goeddeels aan het zicht onttrokken door een hoge daklijst. In 
het uitgevoerde ontwerp van Stüler voor het Neue Museum (1856–1861) 
werden in de zijvleugels bovenlichtzalen toegepast, maar deze zijn gedekt met 
een lage, vrij vlakke kap en de legramen zijn – voor zover op de 
presentatietekening te zien – aan de binnenzijde van het rond een hof 
georganiseerde museum aangebracht en spelen geen rol in het gevelbeeld. Zie 
Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum, p. 169-175, vooral p. 174 en afb. 
197-211. 
50 Zijn werk aan het museum beïnvloedde ook weer het werk aan de kerken: 
de kerk in Kloosterburen uit 1868, een dorpskerk met een vanwege de 
context laag aanzettende kap, zonder lichtbeuk, heeft Cuypers verlicht met 
grote driehoekige dakkapellen, naar het voorbeeld van het Oxford University 
Museum.  
51 Mémoire explicatif, p. 8. 
52 Over de voorgeschiedenis van dit begrip en de interpretatie van Thijm zie: 



 

                                                                                                                                                                     
Van Hellenberg Hubar, ‘Deelhebben aan de kunst’ en idem, ‘De voetsporen 
van Charles Guillon’, p. 354-357. Zie ook: C. van Eck, J. van den Eynde, W. 
van Leeuwen (red.), Het Schilderachtige. Studies over het schilderachtige in 
de Nederlandse kunsttheorie en architectuur 1650–1900, Amsterdam 1994. 
Vgl. M. Bright, Cities Built to Music. Aesthetic Theories of the Victorian 
Gothic Revival, Columbus 1984. 
53 Cuypers bezat een aantal oude foto’s van het Oxford University Museum, 
wellicht ter plekke aangeschaft. Hierover: Blau, Ruskinian Gothic, vooral 
hoofdstuk III. Voor een analyse van de relatie tussen museaal concept, stijl en 
gebouw, vooral het verband tussen ‘natural theology’ en neogotiek zie: Yanni, 
Nature’s Museums, hoofdstuk 3, vooral p. 77-90. Voor een volledig overzicht 
van de literatuur over het Oxford University Museum: idem, p. 174, noot 5. 
54 Pleidooi in: G.E. Street, An Urgent Plea for the Revival of True Principles of 
Architecture in the Public Buildings of the University of Oxford, Londen 
1852. Yanni, Nature’s Museums, p. 72, wijst op het bijzondere verband dat 
Street hierin legt tussen de gotiek en een museum voor natuurlijke historie en 
citeert Street: ‘there seems to be a peculiar propriety in selecting the style 
which, above all others that have ever existed, took nature and natural forms 
for her guide and ornaments, in a museum intended mainly for the reception 
of a collection illustrative of natural history’ (Urgent Plea, p. 17).  
55 Felten zond persoonlijk materiaal aan de commissie. Archief Commissie 
MWI, inv.nr. 37. Zie ook: A. Verbeek, ‘Das erste Wallraf-Richartz-Museum. 
Zum Gedächtnis seiner Eröffnung am 1. Juli 1861’, Wallraf-Richartz-
Jahrbuch XXIII, Keulen 1961. 
56 Hammerschmidt, Anspruch und Ausdruck, III.4.2, vooral p. 487-488.  
57 Mémoire explicatif, p. 8-9. Cuypers’ toelichting bevat een reeks historische 
onjuistheden: Willem II en Gerhard waren geen Nassaus; Allart du Hamel 
bouwde niet de toren van de Bossche St. Jan en Eggert bouwde niet de 
Nieuwe Kerk. Of Cuypers hier bewust de geschiedenis manipuleerde om een 
klinkende genealogie te construeren dan wel niet beter wist, kon niet worden 
nagegaan. Het gaat hier echter niet om de correctheid van de iconografische 
explicaties, maar om te laten zien hoe Cuypers de driedubbele betekenis van 
het museum tot uitdrukking wilde brengen. Met dank aan prof. C.J.A.C. 
Peeters, die mij wees op de historische onjuistheden.  
58 Mémoire explicatif, p. 10. 
59 Alberdingk Thijm, ‘De Muurschilderingen van Guffens en Swerts’. Of 
Cuypers dacht aan fresco’s of aan schilderingen op doek blijkt niet uit zijn 
memorie van toelichting. Cuypers werkte begin jaren zestig in verschillende 
kerken aan cycli van kerkelijke historieschilderingen, met name in de St. 
Lambertus te Veghel: zie deze studie hoofdstuk II; en in de St. Servaes te 
Maastricht. Hierover: J.W. Brouwers, Neerlands keizerlijk kapittel. 
Neerlands eerste Christenkerk, Neerlands oudste kathedraal met hare XIXe 
eeuwse muurschilderingen, een woord gesproken in ‘Regt voor Allen’ te 
Amsterdam, Amsterdam 1864; B. van Hellenberg Hubar, ‘Naar een “kleurrijk 
vercieringsstelsel”. Cuypers’ vroege kleurontwikkeling in perspectief’, 
Magister Artium. Onderwijs, kerk en kunst in Limburg, Sittard 1992, p. 232-
254 en Van Leeuwen, Maakbaarheid van het verleden, p. 65. Een 
samenhangende studie naar de formele en de iconografische ontwikkeling 
van de historieschilderingen in relatie tot het architectonisch werk van 
Cuypers – kerkelijk en seculier – ontbreekt echter tot op heden.  



 

                                                                                                                                                                     
60 Mémoire explicatif, p. 10. 
61 De iconografische programma’s voor dit soort nieuwe bouwtypen namen 
rond het midden van de negentiende eeuw min of meer vaste vormen aan en 
verbreidden zich over Europa. Zie bijvoorbeeld: M. Wagner, Allegorie und 
Geschichte. Ausstattungsprogramme öffentlicher Gebäude des 19. 
Jahrhunderts in Deutschland, Tübingen 1989; P. Böttger, Die Alte 
Pinakothek in München. Architektur, Ausstattung und museales Programm, 
München 1972 en vooral Van Wezel, ‚Die Konzeptionen des Alten und Neuen 
Museums’. Uitzonderlijk was dit programma dan ook niet. Gedetailleerd 
onderzoek naar de herkomst van dit eerste grootschalige voorbeeld in 
Nederland en een analyse van het programma is echter noodzakelijk. Dit valt 
buiten de opzet van dit onderzoek. Belangrijke aanzetten voor een analyse bij 
Becker, ‘Ons Rijksmuseum’, die ook de internationale context kort aanroert 
en Van Hellenberg Hubar, Arbeid en bezieling, die de internationale context 
echter negeert.  
62 ‘(…) la façade du Sud-Est offre un coup d’oeuil d’ autant plus pittoresque, 
qu’elle montre la différence de hauteurs des salles en harmonie avec leur 
dimension et leur destination’, Mémoire explicatif, p. 9. 
63 Viollet-le-Duc, Entretiens, X, p. 483. 
64 Entretiens, X, p. 479. 
65 Mémoire explicatif, p. 9. 
66Voor de opvatting van Thijm zie zijn ‘Introductie’ in het eerste nummer van 
de Dietsche Warande (1855): ‘Dietsch wil zeggen Nederland en Vlaanderen, 
doch niet Wallonië’. 
67 Mémoire explicatif, p. 9-10. 
68 Zie: Blau, Ruskinian Gothic; Yanni, Nature’s Museums; R. Daniels, G. 
Brandwood (red.), Ruskin and Architecture, Reading 2003. Viollet-le-Duc 
wees in de Entretiens op het belang van kleur en het harmonieus samenspel 
tussen architectuur, sculptuur en schilderkunst voor het effect van het 
gebouw: Entretiens, VII (vóór 1863), p. 249-253.  
69 Mémoire explicatif, p. 9. 
70 Van Niftrik was uit hygiënisch en technisch oogpunt groot voorstander van 
het ophogen van gronden voor de stadsuitbreiding en zette het thema direct 
bij zijn aantreden op de bestuurlijke agenda. Maar het gemeentebestuur van 
Amsterdam was hier om financiële redenen vooralsnog tegen; hierover: 
Jager, Hoofdstad in gebreke, p. 378-379 en passim. Voor de situatie ter 
plekke in 1864: Van Eck, Amsterdamse Schans, p. 110-144 en de kaartbijlage 
‘situatie langs de singelgracht tusschen de overtoom en de boerenwetering in 
1867’; hoe het maaiveld van het Leidse Bosje zich exact verhield tot dat van 
het Leidseplein kon tot op heden niet vastgesteld worden.  
71 Mémoire explicatif, p. 7. 
72 Entretiens, VII, p. 254-257. Het denken van Viollet-le-Duc lijkt hier vooruit 
te lopen op Camillo Sitte en zijn analyse van de relatie tussen plein en 
openbaar gebouw in Der Städte-Bau nach seinen künstlerischen 
Grundsätzen, Wenen 1889. Een mogelijk verband tussen Viollet-le-Duc en 
Sitte is, voor zover na te gaan, tot op heden niet onderzocht. Zie: G. Collins, C. 
Grasemann Collins, Sitte and the Birth of Modern Planning, Londen 1965; A. 
van der Woud, ‘De kunst van het stedebouwen’, nawoord in: C. Sitte, De 
stedebouw volgens zijn artistieke grondbeginselen, Rotterdam 1991; C.C. 
Bohl, J.-F. Lejeune, Sitte, Hegemann and the Metropolis. Moderns Civic Art 



 

                                                                                                                                                                     
and international Exchanges, Londen/New York, 2009. 
73 Viollet-le-Duc, Dictionnaire, VII, ‘parvis’.  
74 Zie Hitchcock, Early Victorian Architecture, afb. X.9 (Ashmolean) en 
Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum, afb. 116 (Stuttgart) en afb. 196 
(Hannover). De oplossing in Hannover heeft een direct voorbeeld in de 
Jacobikirche te Berlijn van Stüler, waar op dezelfde manier ruimte wordt 
geschapen voor een monumentaal gebouw in een gesloten straatwand: 
Börsch-Supan, Berliner Baukunst, p. 129 en afb. 372, 374 en 375. 
75 Zie archief Commissie MWI, inv.nr. 26, 27, 29, 32, 37 met het verslag van 
Vrolik en Alberdingk Thijm van hun studiereis naar Leipzig, Dresden en 
München en stukken waarin sprake is van ingewonnen inlichtingen over dan 
wel gegevens en/of tekeningen te vinden zijn van musea in Berlijn, Dresden 
(Gemäldegalerie van Semper), Leipzig (Städtisches Museum, L. Lange) 
München (Alte Pinakothek, Von Klenze), Keulen (Wallraf-Richartz-Museum, 
Raschdorff en Felten), Parijs (Louvre). 
76 Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum, p. 71-72 en afb. 52 en 53. 
77 Over Eberson: K.M. Veenland Heineman, ‘Lucas Hermanus Eberson 
(1822–1889), een “volkomen onbeduidende architect”?’, in: E. de Heer (red.), 
Bouwen in Nederland (Leids Kunsthistorisch Jaarboek 1984), Delft 1985, p. 
467-494, p. 467 en idem, ‘Prijsvragen’, p. 166 -171.  
78 Plan uit 1841, in 1862 gepubliceerd als deel in Stülers Bauwerke, I. 
Abteilung. Das Neue Museum zu Berlin, aanwezig in collectie Cuypers. Zie 
Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum, p. 117 e.v. en afb. 127 e.v. Vgl. 
Wagner, ‘Museen’, p. 305. Nieuw was de opstelling niet. Al in 1807 maakte 
J.C. von Mannlich een (niet uitgevoerd) ontwerp voor een schilderijengalerij 
in de Hofgarten in München, voorloper van de Alte Pinakothek, waarin op 
ingenieuze wijze ‘Alle Wänden jedes Saales schief laufen, um das Licht 
unmittelbar auf die Gemälde zu Leiten’, zie Böttger, Die Alte Pinokothek in 
München. Architektur, Ausstattung und museales Programm, München 1972, 
p. 67-68 en afb. 307-308. Deze oplossing lijkt daarna te zijn vergeten of 
wellicht verdrongen door de hang naar regelmatige plattegronden en 
rechthoekige zalen en pas rond 1860 wordt het probleem van de gebrekkige 
lichtval in zijlichtzalen weer expliciet aan de orde gesteld.  
79 In de villabouw, de kerkbouw en de bouw van kloosters, colleges en scholen 
was dit inmiddels een gebruikelijke methode. Voor openbare gebouwen van 
monumentale betekenis zijn echter vrijwel geen voorbeelden te vinden 
vooruitlopend op Cuypers’ ontwerp. Voor Beieren zie: Nerdinger (red.), 
Romantik und Restauration; idem, Zwischen Glaspalast und Maximilianeum. 
Architektur in Bayern zur Zeit Maximilians II 1848–1864, München 1997; 
een ontwerp van Heideloff voor een bischoppelijk paleis, meelopend in een 
straatwand (Romantik und Restauration, p. 202) is het enige dat een 
enigszins naar de functie verschillende uitwerking van twee hoekpaviljoens 
vertoont; het bouwtype is echter van een andere orde dan een museum. Een 
uitzondering vormt het ontwerp van Von Klenze voor het Pantechnion in 
Athene (1863), opgebouwd uit drie scherp onderscheiden geometrische 
volumes; dit lijkt echter vooreerst geen invloed te hebben gehad op de 
monumentale openbare architectuur, ook niet op de museumbouw: hierover 
O. Hederer, Leo Von Klenze, München 1964, p. 361-366. Voor Berlijn zie: 
Börsch-Supan, Berliner Baukunst. Ook hier wél duidelijke voorbeelden in de 
villabouw en de kerkbouw, niet in de openbare gebouwen, die ook wanneer ze 



 

                                                                                                                                                                     
in gotische stijl zijn uitgevoerd, nadrukkelijk symmetrisch zijn. Een 
uitzondering vormt de nieuwe vleugel voor het St. Hedwigziekenhuis in 
Berlijn van Statz uit 1851–1855; deze ligt echter geheel inpandig: zie Lewis, 
Reichensperger, p. 120. Voor het Rijnland zie: Trier, Weyres, Kunst des 19. 
Jahrhunderts im Rheinland (Architektur II), waarin één enigszins relevant 
voorbeeld: het aartsbisschoppelijk museum in Keulen van Statz en Baudri uit 
1859/60 (p. 208). Dit betreft echter de verbouwing van een middeleeuwse 
kapel en het naastgelegen bisschoppelijk paleis. Het typologisch onderscheid 
tussen de bouwdelen was hier dus een historisch gegeven. Voor het overige 
ook in het Rijnland alleen voorbeelden in industriebouw (zie p. 303: Weberei 
Hammerstein, Wuppertal) en bij woonhuizen, kastelen en landhuizen (zie p. 
417: Friedrich von Schmidt, Haus Erben, Keulen, 1846), maar verder steeds 
geheel symmetrische complexen van uniform type, ook bij de redelijk talrijke 
monumentale openbare gebouwen in gotische stijl uit de jaren vijftig en 
zestig. Voor Oostenrijk zie: Haiko, Kassal-Mikula (red.), Friedrich von 
Schmidt ; N. Wibiral, R. Mikula, Heinrich von Ferstel, Wiesbaden 1974, en N. 
Wibiral, R.Mikula, Heinrich von Ferstel (1828–1883). Bauten und Projekte 
für Wien, Wenen 1983: Von Schmidt en Von Ferstel waren beiden architecten 
die juist in de stedelijke context streefden naar symmetrie en regelmaat, ook 
bij gebouwen in neogotische stijl. Voor Engeland zie: Hitchcock, Early 
Victorian Architecture; J.M. Crook, Victorian Architecture. A Visual 
Anthology, New York/Londen 1971; R. Dixon, S. Muthesius, Victorian 
Architecture, Londen 1978; Cunningham, Victorian and Edwardian 
Townhalls. Hier zijn naast voorbeelden in villa-, en kerkbouw ook 
voorbeelden te vinden in de scholenbouw – voornamelijk in werk (onder 
invloed ) van Pugin. Naast twee schetsen van Street (zie verder in deze tekst) 
een enkel voorbeeld dat vooruitwijst naar Cuypers in het complex van 
‘Municipal Buildings’ in Cardigan van R.J. Withers, een helder afleesbaar 
samenstel van beurs, school, markt en pakhuis, in 1859 gepubliceerd in 
Building News (Dixon, Muthesius, Victorian Architecture, p. 169). Van een 
monumentale betekenis of pretentie vergelijkbaar met een nationaal museum 
is hier echter geen sprake. Voor Parijs zie: Van Zanten, Designing Paris. Het 
Conservatoire des arts et métiers van L. Vaudoyer (1844) en het Palais de 
Justice van L. Duc (1847–1852; 1858–1869) vertonen trekken van een 
afleesbaar uit verschillende bouwtypen samengesteld complex, in beide 
gevallen zijn dit echter historische resten (een oud klooster, de Sainte-
Chapelle, de Conciergerie) geïncorporeerd in een nieuw complex, 
voortkomend uit de grootschalige reconstructie van Parijs en zijn openbare 
instituties onder Haussman. Hetzelfde geldt voor Barry en Pugins Houses of 
Parliament in London. Dit soort complexen zullen mee de weg hebben bereid 
voor de introductie van deze opvatting van de architectonische compositie in 
de monumentale openbare architectuur – al was het proces dat zich hier 
afspeelt in feite omgekeerd: schilderachtige middeleeuwse complexen, in de 
loop der tijd organisch gegroeid uit een samenstel van functionele delen, 
werden (vaak drastisch) gereorganiseerd, gesystematiseerd en zo veel 
mogelijk symmetrisch gemaakt. Zie in dit verband ook het werk van Rose aan 
het Binnenhof in Den Haag. Voorbeelden van geheel symmetrische 
neogotische monumentale openbare gebouwen zijn er overigens vele, getuige 
de aangehaalde werken, zowel in Engeland als op het vaste land van Europa.  
80 In twee prenten (één naar Pieter Saenredam) is te zien hoe de Palladiaanse 



 

                                                                                                                                                                     
renaissancevormen letterlijk op de gotische constructie van de vijftiende-
eeuwse gevel van de zogenaamde grote vierschaar werden ‘gekalkeerd’, in de 
terminologie van Cuypers. Zie C.W. Royaards, P. Jongens, H.E. Phaff, Het 
stadhuis van Haarlem. Algemeen restauratieplan, Haarlem 1961, p. 44-45, 
afb. 7 en 12. De prenten in collectie gemeente Haarlem, stadhuis.  
81 Zie Pugin, Types d’architecture. Vgl. Stanton, Pugin, p. 151-166. Een mooi 
voorbeeld is Pugins ontwerp voor The Grange en St. Augustine’s church in 
Ramsgate (1845–1850), The Builder 1853, p. 377. 
82 De compositie in een losse ordening rond een besloten binnenplaats in een 
verder compact gesloten bouwblok had Butterfield overigens van Pugin 
overgenomen: zie The Bishop’s House, Birmingham, 1841. Stanton beschrijft 
dit als een voorbeeld van Pugins ‘tendency to start from a solid at ground 
level and work upward to a separation of parts’, Stanton, Pugin, p. 167 en afb. 
100. Street nam dit thema als eerste op in zijn ontwerp voor het Oxford 
University Museum bij zijn Urgent Plea. 
83 Voor Engeland, dat in dit opzicht voorop liep, zie Muthesius, High 
Victorian Movement en vooral Crook, Victorian Architecture, een 
systematisch en chronologisch overzicht in contemporaine afbeeldingen uit 
tijdschriften van de Engelse architectuur van 1830–1900 met bijzondere 
aandacht voor de neogotische beweging. Naast vele college’s en kerkelijke 
complexen vanaf ongeveer 1850 komt – afgezien van het ontwerp van Street 
uit 1853 – het Oxford University Museum van Deane en Woodward, 
gepubliceerd in 1859 in The Builder, als eerste voorbeeld naar voren van een 
monumentaal openbaar gebouw in vrije ordening van bouwdelen van 
verschillend karakter. Het dienstgebouw is hier echter gescheiden van en 
nevengeschikt aan het symmetrische hoofdgebouw. Sir Alfred Waterhouse, 
Assize Courts, Manchester (1859–1864) is het volgende voorbeeld, in 
hoofdopzet geïnspireerd door Deane en Woodward; ook hier is echter de 
(beheerders?)woning nevengeschikt aan het overigens geheel symmetrische 
en in karakter homogene hoofdgebouw. In de plattegrond gepubliceerd in 
The Builder 1865, is deze dienstvleugel zelfs weggelaten: zie Crook, Victorian 
Architecture, p. 127-129. In de prijsvraag voor The Law Courts in Londen, 
1866 (dus na het ontwerp van Cuypers), die van groot belang was voor de 
ontwikkeling van de High Victorian Movement, komen twee voorbeelden 
naar voren waar verschillende bouwtypen met duidelijk herkenbaar eigen 
karakter worden gecombineerd in een monumentaal symmetrisch ontwerp: 
de plannen van J.P. Seddon en van G.G. Scott. Streets winnende ontwerp 
neemt, in de uitwerking van de hoekpaviljoens gelijkend op woonhuizen, het 
thema bescheiden op. In zijn latere uitwerkingen uit 1869 en 1870 komt het 
thema steeds sterker naar voren: woonhuis, donjon, ‘guildhall’, raadhuis, 
paleis en kerktoren zijn te determineren; in het definitief ontwerp wordt het, 
onder druk van de opdrachtgever, weer getemperd en het eindbeeld is een 
meer homogeen, regelmatig complex met een aantal nadrukkelijke 
symmetrieassen. Zie Brownlee, Law Courts, p. 117, 134 en 139; vgl. p. 194, p. 
220-221; vgl. p. 228-243. Voor voorbeelden binnen de neogotische beweging 
in Duitsland zie de hiervóór in noot 79 genoemde plannen van Heideloff en 
Statz. In België waren binnen de beweging aanzetten bij het kasteel Caloen te 
Loppem (1857–1863), en het klooster en de school te Vivenkapelle (1860 
e.v.), beide van E.W. Pugin (de zoon) en J. Bethune; de overigens geheel 
symmetrische neogotische vleugel aan het Provinciaal Gouvernementspaleis 



 

                                                                                                                                                                     
te Leuven van J.C. Delsaux mag gelden als prototype van de toepassing van 
de neogotiek aan een monumentaal openbaar gebouw. Directe voorbeelden 
van het thema in de monumentale openbare architectuur zijn er hier echter 
niet. Zie Van Cleven e.a., Neogotiek in België, p. 56 en 201; Verpoest, Bekaert, 
Architectuurgids neogotiek, p. 112, 116 en R. Boterberge, Vivenkapelle, 
Vivenkapelle 1990. 
Conclusie: de aanzetten waren er, maar Cuypers was een van de eersten op 
het vasteland van Europa die het thema vanuit de villabouw en de kerkbouw 
toepasbaar maakte op een gebouw van de hoogste categorie. Engeland, in het 
bijzonder het werk van Street, kan daarbij zijn bron van inspiratie zijn 
geweest. Opvallend is dat Alfred Waterhouse zich in dezelfde jaren vrijwel 
parallel aan Cuypers in dezelfde richting ontwikkelt: vgl. Assize Courts, 1865, 
symmetrisch met dienstvleugel als annex, New Exchange, Manchester, 1865, 
in vrije compositie, en Town Hall, Manchester, 1e prijsvraagontwerp 1867, 
waarin ponderation over symmetrie is gelegd, idem aan Cuypers’ plan voor 
het Muzeüm Koning Willem I uit 1864. Zie C. Cunningham, P. Waterhouse, 
Alfred Waterhouse 1830–1905, Oxford 1992, afb. 33, 45, 48.  
84 Voor Streets Oxford University Museum: Street, Urgent Plea; Brownlee, 
Law Courts, p. 28-29 en afb. 3. Voor Pugins Bishop’s House: Stanton, Pugin, 
p. 137 afb. 100. 
85 Afb. in Brownlee, Law Courts, p. 31. 
86 Brownlee, Law Courts, p. 27; Vgl. Viollet-le-Duc, Entretiens, IX.  
87 Bij ‘plan ‘A’ leverde Cuypers twee extra plattegronden waarop hij laat zien 
hoe een extra annex met vergaderruimte voor artistieke of historische 
genootschappen op verschillende manieren zou kunnen worden ingezet om 
het vrijstaande gebouw aan de grenzen van een (denkbeeldige) kavel te 
verankeren.  
88 Zie Van Sas, ‘De mythe Nederland’. 
89 Mémoire explicatif, p. 5. 
90 Idem, p. 5. 
91 ‘Vergadering 16 maart 1864 van den jury ter beoordeling der plannen voor 
den wedstrijd Muzeüm Koning Willem de Eerste in de Raadkamer der Kon. 
Akad. v. Beeld. kunsten’ (Verslag 1e juryvergadering), archief Commissie 
MWI, inv.nr. 65.  
92 Hammerschmidt, Anspruch und Ausdruck, p. 487-488. 
93 Verslag juryvergadering 16 maart 1864. 
94 ‘Vergadering van 30 maart 1864, in het lokaal der Kon. Akademie van 
Beeldende Kunsten’ (Verslag 2e juryvergadering).  
95 Over Lange: Nerdinger, Zwischen Glaspalast und Maximilianeum, p. 12: 
noemt hem een ‘glänzenden Zeichner’; p. 144: plan voor markthal in 
rondboogstijl; p. 225: plan voor de ‘Regotisierung’ van de Frauenkirche, 
München; p. 242: plan voor een koninklijke villa in Berchtesgaden in 
chaletstijl; p. 270 plan voor de ombouw van de Hertog Max Burg, München, 
tot Wittelsbachisches Museum, in Duitse renaissancestijl (een museum ter 
verheerlijking van het ‘bayerische Regentenhaus’); p. 280: ontwerp voor het 
Atheneum, München, in gotische stijl.  
96 Memorie van toelichting plan Lange, manuscript in archief Commissie 
MWI, inv.nr. 58. 
97 Op een kerkgebouw bijvoorbeeld ‘Hic est domus dei, porta coeli’, op een 
gerechtsgebouw ‘Ius suum cuique’, etc. 



 

                                                                                                                                                                     
98 Veenland-Heineman, ‘Eberson’, p. 472: hij had toestemming de bouw van 
het neorenaissancistische Ministère der Affaires Etrangères aan de Quai 
d’Orsay van architect J. Lacornée van nabij te volgen en werkte als opzichter 
voor J.L. Grisart bij de uitvoering van de Caserne des Petits Pères, 
opgetrokken in een zware, middeleeuws aandoende stijl. 
99 Veenland-Heineman, ‘Lucas Hermanus Eberson’, p. 475-485. 
100 Opmerking bij plaat XXXII van de Verzameling Afbeeldingen van Oude 
Bestaande Gebouwen, vanaf 1854 uitgegeven door de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, met voorbeelden van de Hollandse renaissance 
naar Vredeman de Vries en Ditterlin. 
101 Zie Botman, Van den Heuvel, Het tekeningenarchief Godefroy, passim. 
102 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 24 februari 1864. Het gerucht ging dat een 
oud-leerling, weggestuurd na de ‘opstand’ in het Atelier, een plan in 
renaissancestijl had ingezonden en zijn grootste angst gold het idee door hem 
verslagen te worden.  
103 Gedrukte versie van de twee voorstellen in archief Commissie MWI, 
inv.nr. 66. Volgens Thijm zou Cuypers Outshoorn ‘met name’ moeten 
consulteren over de ‘bovenverlichting’. Thijm noemde Outshoorn 
waarschijnlijk omdat hij wist dat deze goed lag bij Thorbecke. Zie Alberdingk 
Thijm aan Cuypers, 26 april 1864. 
104 Cuypers aan Nenny, 4 april 1864. 
105 Alberdingk Thijm aan Cuypers, 26 april 1864: ‘Gij kent mijn voorstel. Van 
Lennep, die uit de stad is, had het al bij anticipatie ondersteund. Hofdijk, 
Banck, Becker, Berkhout en Van Iddekinge – zie [daar] onze overige 
vrienden. De Vos en Momma zijn renegaten geworden. De kunstenaars – 
Dubourcq, Ten Kate, Kaiser en Rochussen stonden in een gesloten gelid, met 
Van Eeghen en Six voor Godefroy. Rutgers, Van Stirum, vooral onze 
roomsche ezel Jan Rijnders, hebben, met Santhagens, de rol van 
lammelingen op zich genomen, daarin De Vos en Momma nastrevende. Mijn 
vriend Cahen was ongelukkig ook niet present. Ik had een brief ten uwen 
voordeel van de Burgemeester, maar ’t mocht niet baten. Van Lennep had een 
uitmuntende brief ingezonden. Ik heb Thorbecke al voorlang met mijn 
voorstel bekend gemaakt, per brief, die ik hem door van Heukelom heb doen 
voorlezen, maar hij is bechoogeld door Rose. Evenwel is hij zeer met Sarphati 
ingenomen; en alszodanig ook met Outshoorn. Ik zou het zeer goed vinden, 
dat gij hem gingt spreken. ’t Is maar ongelukkig dat hij geen zier kennis van 
architectuur heeft en dat gij bij de duvel te biecht komt, als hij Rose uw 
reklame in handen stelt. Rose, Metzelaar en Godefroy zijn tegenwoordig de 
mannen.’  
106 J.A. Alberdingk Thijm, Aan de Leden der Kommissie tot Voorbereiding 
der Stichting van het Muzeüm ‘Koning Willem de Eerste’, Amsterdam, 7 mei 
1864 (brochure in UB Amsterdam); idem, Het Kunstmuzeüm te Amsterdam . 
Thijm stelde voor Scott en Viollet-le-Duc als vertegenwoordigers van de 
‘historische richting’ – waar naar zijn idee om gevraagd werd door het 
programma – te vragen onder hun toezicht een plan te laten maken. Dan was 
hij bereid lid te blijven van de commissie. 
107 Cuypers aan Nenny, pinksterfeest 1864. 
108 Godefroy aan de Kommissie tot voorbereiding der Stichting van het 
Muzeum Koning Willem I, 2 mei 1864, archief Commissie MWI, inv.nr. 72. In 
februari 1893 haalde hij voor een voordracht bij AetA zijn plan nog eens uit 



 

                                                                                                                                                                     
de kast en gaf een uitgebreide toelichting, opnieuw zonder op de stijl in te 
gaan. Hierin vermeldt hij twee ontwerpen uit mei en juni 1864, in 1867 
tentoongesteld bij het 25-jarig jubileum van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst. Opvallend is dat hij het als normaal presenteerde dat hij als 
jurylid deze opdracht verkreeg en zelfs de suggestie wekte als zou hém 
onrecht zijn aangedaan nu Cuypers alsnog het Rijksmuseum had gebouwd. 
A.N. Godefroy, ‘Voordracht gehouden in de vergadering van 1 febr. 1893’, 
Architectura 1893, p. 41-44, 46-48, p. 41. 
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nooit verzakende eenstemmigheid van de drie bouwkunstenaars’ rekende 
Thijm Godefroy en Metzelaar tot dezelfde richting als Rose, door hem 
aangeduid als de ‘vrije richting’, waarbij, zoals hij fijntjes opmerkt, de ‘vrije 
schepping’ in Nederland in de laatste twintig jaar veelal de hulp inriep van 
Schinkel en Von Klenze, ‘die ondertussen het beste gewerkt hebben als zij de 
Grieken het trouwst navolgden’. Thijm, Aan de leden der Kommissie, p. 5. 
110 ‘Verslag van de 13e bijeenkomst der leden van de Maatschappij, 28 juni 
1866’, Bouwkundige Bijdragen 1867, p. 59-62. 
111 Hierover: Schiferli, ‘Het “Nationaal gedenkteken”’, passim, en Maas, ‘Carel 
Vosmaer en het Rijksmuseum’, p. 204-207. 
112 Notulen vergadering commissie MWI d.d. 14 augustus 1864, archief 
Commissie MWI, inv.nr. 1. 
113 Veenland-Heineman, ‘Prijsvragen’, p. 173-179 en afbeeldingen. 
114 Thorbecke zou Lange bij zijn bezoek aan Nederland in juni 1864 advies 
hebben gevraagd over de benoeming van een hoogleraar in Delft, waarop hij 
zijn leerling Gugel naar voren schoof. D. Baalman, ‘Nederlands eerste 
hoogleraar bouwkunde: Eugen Gugel’, De Sluitsteen, 1991, p. 43-66, p. 45-46.  
115 Zie bijvoorbeeld het voorstel voor een nieuwe bouwkunstopleiding in 1841 
ingediend bij de minister van Binnenlandse zaken door drie leden van de 
Koninklijke Akademie afgedrukt in: Roelofs Heyrmans (red.), Gedenkschrift 
Koninklijke Akademie en Polytechnische School, bijlage VII.  
116 Rapport Gugel en Metzelaar, geciteerd naar Veenland-Heineman, 
‘Prijsvragen’, p. 176-177. Rapport aanwezig in archief Commissie MWI, 
inv.nr. 27. 
117 César Daly definieerde rationalisme in een artikel uit 1864, in vertaling 
overgenomen door The Builder, als: ‘the belief held in common bij all French 
Gothicists, Classicists and Eclectics (...) that architecture was ornamental or 
ornamented construction’ . Geciteerd naar Collins, Changing Ideals, p. 198. 
Vgl. Van der Woud, Waarheid en karakter, ‘De jaren zestig’.  
118 Nenny aan Cuypers, ‘Maria Geboorte’, 1864. 
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‘Nabij Buiten’: een woning met atelier aan de rand van de stad 

 

In dezelfde maanden van het jaar 1864 waarin Cuypers vol spanning de 

uitkomst van de prijsvraag voor het Muzeüm Koning Willem I afwachtte, was 

hij actief op zoek naar een huis in Amsterdam.1 Thijm trad daarbij op als zijn 

adviseur en uit hun correspondentie blijkt dat hij naast zijn literaire talenten 

ook over goede handelsinstincten beschikte. Hij was op de hoogte van de 

prijsontwikkelingen in de onroerend goed markt en diende Cuypers ter zake 

kundig van advies over de vraag waar hij met het oog op de te verwachten 

stedenbouwkundige ontwikkelingen het beste kon investeren. Cuypers keek 

eerst naar huizen in de oude stad, maar zocht al snel buiten de wallen naar 

een ruim perceel. Hij wilde wonen en werken, huis en atelier combineren, 

zoals hij dat ook in Roermond had gedaan en liefst zelf een onderkomen 

bouwen. Hij had de concessie van Sarphati op het oog, aan de zuidkant van 

de stad bij de Amstel en ging ook kijken naar een perceel buiten de 

Raampoort, aan de westkant van de stad, gelegen in een rommelig stukje 

polderland met veel industriemolens, maar dichter bij zijn schoonfamilie. 

Thijm wees hem er echter op dat bij de ingang van het Vondelpark-in-aanleg 



 

 

 

(toen nog aangeduid als het ‘Rij- en Wandelpark’) grond te krijgen was. De 

prijzen stegen hier snel, zo waarschuwde hij, maar waren vooralsnog lager 

dan in de concessie van Sarphati, terwijl het gebied dichter bij het centrum 

lag. Hij adviseerde Cuypers niet zelf in onderhandeling te gaan maar eerst 

een ‘makelaartje van de 2e hand’ eens te laten informeren.2 Thijm voorzag 

dat de keuze van een gerenommeerd architect zich hier te vestigen zou 

worden geïnterpreteerd als een teken van vertrouwen in de toekomst van dit 

gebied en de prijzen nog sneller zou opdrijven. Uiteindelijk spitste de 

zoektocht zich toe op twee voormalige buitenplaatsen buiten de Leidse poort, 

beide in gebruik als uitspanning. Deze werden door Thijm zorgvuldig 

geïnspecteerd, opgemeten en vervolgens op waarde geschat: ‘Ik heb Tivoli 

gezien en Nabij Buiten. Tivoli is te duur (35.000 gulden), Nabij Buiten is 

prijzig (16.000 gulden), maar de stand is oneindig beter dan De Nederlanden 

[het terrein buiten de Raampoort, A.O.]. Daar komt niemand. Hier is een 

avenir – hoe ook: met Muzeüm, Station3 en in allen geval Park. De 

buitencingel van de Leidse tot de Muiderpoort is im Fortschritt begriffen. 

Onwaardeerbaar schijnt mij dat voordeel, ook finantieel. Dichter bij het 

Paleis van Volksvlijt hebt gij de ellendige gasfabrieken, bij de Nederlanden 

hebt gij ook fabrieken. De Leidsche poort uit moet men van de Overtoom af 

altijd links (dat wil zeggen in de richting van de Amstel, A.O.] spekuleeren. 

Dat is mijn overtuiging.’4 Thijm hield ook de bodemgesteldheid in de gaten – 

het Vondelpark werd aangelegd om het diepst gelegen deel van een drassige 

polder, ongeschikt voor bewoning, productief te maken – en meldde dat hij 

van de buren geen klachten had gehoord over vocht, terwijl er bij het nieuwe 

park een extra molen zou komen om de polder droog te houden.  

Cuypers was snel overtuigd. Begin september schreef hij Nenny ‘ik heb twee 

terreinen bezocht, maar inclineer bijzonder naar Nabij Buiten. Er staat een 

groot gebouw dat voor eenige jaren als woning voor ons en atelier en woning 

voor Lauweriks zeer geschikt is.’5 Zijn belangrijkste beeldhouwer zou dus met 

zijn gezin meeverhuizen naar Amsterdam, waar ze, net als in Roermond, 

samen in één huis zouden wonen en werken. Zijn ideaal van een artistieke 

woon-werkgemeenschap werd dus overgezet naar de hoofdstad, maar in 



 

 

 

afgeslankte vorm: de werkplaatsen bleven in Roermond. Een week later werd 

de koop gesloten en Cuypers begon onmiddellijk plannen te maken voor 

aanpassingen aan het gebouw en de tuin om het complex, in afwachting van 

nieuwbouw op het terrein, tijdelijk geschikt te maken voor bewoning en er 

zijn artistieke stempel op te drukken.6 Het pand kreeg een nieuwe 

entreepartij naar gotisch-rationeel beginsel en hij overwoog in de voortuin, 

aan de Stadhouderskade, een kapelletje te bouwen. Met de aanvraag voor de 

verbouwing in januari 1865 diende hij meteen ook een verzoek in om 

vergunning tot het bouwen van een geheel nieuw dubbelwoonhuis op het 

terrein van Nabij Buiten.7 Dit plan werd echter niet uitgevoerd. Het 

verbouwde buiten lag aan het Leyerdorperpad en werd omgedoopt tot 

‘Leyerhoven. In de zomer van 1865 werd het door de families Cuypers en 

Lauweriks betrokken. 

 

Het was inmiddels duidelijk dat de kansen van Cuypers om het Muzeüm 

Koning Willem I te bouwen waren verkeken. Hij lijkt deze deceptie te hebben 

verwerkt door op eigen initiatief de potentie te laten zien van zijn rationele 

beginselen voor de ontwikkeling van de seculiere architectuur en de 

vernieuwing van het stadsbeeld. Kort nadat hij zich in Leyerhoven had 

gevestigd, schetste hij een bebouwingsplan voor het gebied tussen de 

Overtoom en het Vondelpark, aan de noordzijde begrensd door de 

Singelgracht en aan de zuidzijde door de gemeentegrens, met in het midden 

Leyerhoven.8 Hij stelde zich voor hier een villapark aan te leggen. Om de 

onderneming enige omvang en impact te geven, had hij meer grond 

aangekocht en trachtte hij gemene zaak te maken met een aantal andere 

grondeigenaren in dit gebied, met name zijn overbuurman aan het 

Leyerdorperpad, de architect N. Redeker Bisdom. Redeker Bisdom had een 

villa neergezet aan de Stadhouderskade en was begonnen met het bouwen 

van een aantal woningen langs het pad, waarbij hij mede optrad namens twee 

andere investeerders.9 Ook zocht Cuypers steun in de (katholieke) 

Amsterdamse kringen waar Thijm hem had geïntroduceerd en vond advocaat 

J.J.W. van den Biesen bereid een aantal percelen aan te kopen naast zijn 



 

 

 

terrein.10 Zo kon hij een samenhangend plan maken voor een redelijk 

aaneengesloten gebied en dit inzetten als verbindende schakel tussen de 

bestaande bebouwing langs de Overtoom en het Vondelpark-in-aanleg. Op de 

schets geeft hij de terreinen van de verschillende eigenaren met aparte 

kleuren aan en laat zien welke combinaties bij gehele of gedeeltelijke 

samenwerking mogelijk waren. Cuypers’ doelstellingen leken in dit opzicht 

op die van Sarphati. Stadsuitleg was in de ogen van Sarphati ‘eene collectieve 

handeling’.11 Vanuit die idee had hij zijn concessieaanvragen ook steeds 

beargumenteerd. Met individuele bouwplannen diende men het grotere 

geheel in het oog te houden. Grondeigenaren en bouwondernemers (meestal 

zogenaamde eigenbouwers12) dienden zo veel mogelijk samen te werken. Zo 

kon er ook uit een verzameling particuliere initiatieven een ‘doelmatig geheel’ 

worden geschapen en raakten toekomstige stedenbouwkundige 

ontwikkelingen niet geblokkeerd. De schaal waarop Cuypers opereerde was 

natuurlijk kleiner, maar zijn intenties waren gelijk. Ook hij wilde méér dan 

alleen uit praktische en speculatieve overwegingen een aantal huizen 

neerzetten en streefde naar een voorbeeldige stadsuitleg. Bij hem kwam er 

echter een aspect bij, of, preciezer gezegd, lag het accent anders. Sarphati 

werkte als arts en ondernemer in eerste instantie vanuit hygiënische en 

sociaal-economische motieven: een gezonde stad was een productieve stad en 

vice versa.13 Cuypers zocht vooral naar mogelijkheden om het stadsbeeld in te 

zetten voor de verbeelding van zijn opvattingen over artistieke vernieuwing 

en maatschappelijke verandering. Het ging hem uiteindelijk om het 

toekomstig beeld van de stad als uitdrukking van een maatschappelijk en 

artistiek ideaal.  

De locatie bleek goed gekozen en ook de timing was perfect. De 

Parkcommissie was onder leiding van C.P. van Eeghen inmiddels omgevormd 

tot de ‘Vereeniging tot Aanleg van een Rij- en Wandelpark’ en deze ging 

voortvarend te werk. De aanleg van het park vorderde snel en rond 1866 was 

het voor iedereen duidelijk dat het gebied rond het park was voorbestemd 

voor hoogwaardige ontwikkelingen. Verschillende serieuze partijen – 

waaronder Sarphati – hadden hier al grond gekocht. Rendement op de 



 

 

 

investeringen was dus vrij zeker. Bovendien was er geen geldig 

uitbreidingsplan voor het gebied. De gemeente deed weliswaar pogingen 

greep te krijgen op het bouwen buiten de wallen – vooral het bouwen van 

woningen langs de paden in de polders was stadsingenieur Van Niftrik een 

doorn in het oog – maar vooralsnog waren er nauwelijks machtsmiddelen om 

op het niveau van het stedenbouwkundig ontwerp zaken af te dwingen. Dit 

gaf Cuypers en consorten de vrijheid het stedenbouwkundig plan naar eigen 

inzicht in te richten en liet ruimte een eigenzinnig statement te maken met de 

vormgeving van het straatbeeld. In zijn schetsontwerp zocht Cuypers deze 

ruimte duidelijk op.  

 



 

 

 

Pleidooien voor een schilderachtig, betekenisvol stadsbeeld 

  

Bij de eerste wat grootschaligere plannen voor de verdichting en de 

uitbreiding van Amsterdam rond 1860 stond de initiatiefnemers een duidelijk 

beeld voor ogen hoe deze nieuwe wijken er uit moesten gaan zien. Voor de 

bebouwing van de Plantage – het oostelijk segment van de grachtengordel – 

hadden Burgemeester en Wethouders van Amsterdam een straatbeeld in 

gedachten van rustige, aaneengesloten woonhuizen, door een uniforme 

gevelindeling samengevoegd tot grotere architectonische gehelen. Men dacht 

dit te verwezenlijken door alle opstallen in het gebied te onteigenen en de 

grond slechts bloksgewijs te verkopen. Dit beleid moest al na een jaar 

vervangen worden door perceelsgewijze uitgifte van de grond – vrijwel 

niemand kon of durfde het aan een geheel bouwblok ineens te ontwikkelen – 

maar de intentie is nog op verschillende plaatsen in de wijk te herkennen.14 

Sarphati was zich van meet af aan bewust dat perceelsgewijze bebouwing een 

onvermijdelijk gegeven was in de negentiende-eeuwse stadsuitleg. Niettemin 

stond hem eenzelfde beeld voor ogen in zijn concessie rond het 

Frederiksplein. Met zijn architect Outshoorn dacht hij aan grote, ‘aus einem 

Guss’ neergezette woonblokken, met accenten op de symmetrieassen, de 

hoeken en als afsluiting van zichtassen. Dit is nog te zien in de gerealiseerde 

woningblokken aan het Oost- en Westeinde, ter weerszijden van het Paleis 

voor Volksvlijt.15 Bijzonder was dit niet. Gelijke verdieping- en goothoogten, 

doorlopende rechte kroonlijsten, vaste maten voor de raamopeningen, een 

terughoudend gebruik van voorsprongen of ornament in de gevel en een 

uniform materiaalgebruik waren de middelen waarmee een dergelijk 

straatbeeld al sinds het einde van de achttiende eeuw op veel plaatsen in 

Europa was gerealiseerd. Vroege voorbeelden zijn te vinden langs de nieuw 

aangelegde boulevards, veelal vrijgekomen na de ontmanteling van 

vestingwerken, en de eerste monumentale doorbraken in de Europese 

hoofdsteden, maar ook – op meer bescheiden schaal – in steden als 

Antwerpen en Brussel (Quartier Leopold) en dichter bij langs de nieuwe 

boulevards (‘singels’) van Utrecht en Arnhem en de waterfronten van de 



 

 

 

IJsselsteden Zutphen, Deventer en Zwolle.16 Vaak dienden paleistypen uit de 

renaissance en de barok daarbij als voorbeeld voor de compositie van de 

straatwand. De individuele panden werden dan samengevat tot een 

symmetrisch geheel met een verhoogd middendeel en vleugels afgesloten met 

hoekpaviljoens, een schema dat in Amsterdam onder anderen werd toegepast 

door Outshoorn aan het Oost- en Westeinde, door J. Servais aan de Nicolaas 

Witsenkade – aansluitend aan de concessie van Sarphati17 – en nog in 

1878/79 door J. Gosschalk aan de Vossiusstraat, als begrenzing van de 

oostrand van het Vondelpark de directe tegenhanger van Cuypers’ 

Vondelstraat.18 Een streven naar rust, eenheid en monumentaliteit vormde 

de achtergrond van dit ideaalbeeld van de stad.19  

Dat binnen de neogotische beweging heel anders hierover werd gedacht 

behoeft, na hetgeen in de voorgaande hoofdstukken werd uiteengezet, 

nauwelijks nog betoog. Men interpreteerde de ‘edele eenvoud’ van deze 

gesloten straatwanden juist als betekenisloze eenvormigheid, als het beeld 

van een samenleving die met de groeiende maatschappelijke, politieke en 

religieuze pluriformiteit ten onder was gegaan in een amorfe massa. Vanuit 

het verlangen naar een hernieuwd christelijk gemeenschapsleven werd de 

middeleeuwse stad hier tegenover gezet. Het beeld van de schilderachtig 

gegroepeerde burgerhuizen – de geveltoppen logisch voortgekomen uit de 

kapvorm – verenigd rond monumentale parochiekerken en openbare 

gebouwen, met hun hoge kappen en ranke torens sprekende symbolen van 

een harmonieus maatschappelijk en religieus gemeenschapsleven, met in het 

midden van de stad de kathedraal, vormde voor hen het ideologisch en 

esthetisch antwoord op de dreigende desintegratie van de samenleving. Deze 

‘eenheid in veelheid’ werd gezien als een afspiegeling van de ideale relatie 

tussen individu en gemeenschap. En dit beeld werd van meet af aan ingezet 

om de verloren gemeenschapsidee te herstellen. Vanuit de neogotische 

beweging werd daarmee een voorzet gegeven voor wat in de Duitstalige 

landen de ‘künstlerische Städtebau’ zou gaan heten.20 

Victor Hugo had de morfologie van de middeleeuwse stad geïdealiseerd in 

zijn Notre Dame de Paris 1482 – nu beter bekend als ‘De Klokkenluider van 



 

 

 

de Notre-Dame’ – en de betekenis hiervan, in een geïllustreerde editie, 

onderstreept met een fictief vogelvluchtperspectief van Parijs in de vijftiende 

eeuw. In het hoofdstukje ‘Ceci tuera cela’, in 1832 toegevoegd aan de achtste 

editie van de roman, schetste hij hoe de architectuur als de taal waarin de 

mens zich uitdrukt ten onder ging met de opkomst van de boekdrukkunst aan 

het einde van de vijftiende eeuw en hield hij een verkapt pleidooi voor het 

ontwikkelen van een architectuurtaal waarmee eenzelfde organisch en 

homogeen stadsbeeld zou kunnen worden gerealiseerd in de eigen tijd.21 

Pugin had de polemiek tussen de classicistische en de neogotische opvatting 

van het stadsbeeld in zijn Contrasts scherp in beeld gebracht en deze in de 

tweede editie van zijn werk nog eens puntig samengevat in de spotprent, 

waarin hij het silhouet van een stad in 1440 plaatste tegenover het silhouet 

van dezelfde stad in 1840. Hij had daarmee in één oogopslag laten zien hoe 

met het verdwijnen van de (door hem veronderstelde) maatschappelijke 

harmonie en religieuze eenheid in de middeleeuwse stad ook de stad als 

kunstwerk in verval was geraakt. De aaneenschakeling van burgerhuizen met 

sprekende topgevels, gegroepeerd rond parochiekerken met steile spitsen en 

gildehuizen met hoge kappen en ferme torens uit 1440, heeft in 1840 plaats 

gemaakt voor uniforme straatwanden met rechte lijsten. De torens hebben 

hun spitsen verloren en de kerken zijn in handen geraakt van verschillende, 

meestal protestantse religieuze groeperingen. De ‘guild hall’ is nu ‘socialist 

hall of science’, symbolisch voor het vervangen van de christelijke 

gemeenschapsgedachte door de marxistische klassenstrijd. Een ring van 

fabrieksgebouwen heeft de plaats ingenomen van de stadsmuur, met zijn 

torens ooit symbool van de stad als voorafbeelding van het Heilige Jeruzalem. 

De sociale taak van de kloosters, in 1440 lieflijk geplaatst in het landschap 

rond de stad, is overgenomen door kille gestichten, werkhuizen en 

gevangenissen. ‘It must have been an edifying sight to have overlooked some 

ancient city, raised when religion formed a leading impuls in the mind of 

man, and when the honour of the Author of all good was considered of 

greater importance than the achievement of the most lucrative commercial 

speculation’, verzuchtte hij in een van zijn colleges voor de studenten aan St. 



 

 

 

Mary’s College.22 Cuypers had, zoals eerder gezegd, deze kritische visie op de 

eigentijdse ontwikkeling van de historische stad al in het begin van de jaren 

vijftig leren kennen via King en het verslag van diens ‘pèlerinage de regrets’ 

langs de in verval geraakte Belgische steden uit de Middeleeuwen. Ook 

Reichensperger en Statz hielden hun tijdgenoten het middeleeuwse 

stadssilhouet als artistiek ideaal ten voorbeeld en presenteerden het tegelijk 

als remedie voor de – in hun ogen – verwerpelijke ontwikkeling van de stad 

en het stadsbeeld in de eigen tijd. Reichensperger had al in 1846 in zijn 

artikel ‘Über den Bau unserer heutigen Wohnungen’ het gedachtegoed van 

Pugin voor het vasteland vertaald. Het woonhuis was het ‘kleed’ van de mens, 

zo stelde hij, en met de verschijningsvorm van het huis maakten de bouwer 

en de bewoner kenbaar ‘was sie glaubten, was sie seien und was sie 

vermöchten’:23 de compositie en de gevelopbouw gaven uitdrukking aan het 

gebruik van het huis en de maatschappelijke status van de bewoner; de 

constructie, het materiaalgebruik en de detaillering tekenden het niveau van 

het ambacht en weerspiegelden de trots van de vrije ambachtsman op zijn 

werk; door spreuken of heiligenbeelden aan de gevel was ieder ‘Christenhuis’ 

als zodanig herkenbaar en daarmee tegelijk een vermaning aan de 

stedelingen naast het vergankelijke ook het eeuwige in het oog te houden. De 

Verlichting had dit alles verdrongen, zo meende Reichensperger, en in plaats 

van de ‘malerischen Abwechselung und (...) Formenreichtum’ in historische 

steden als Neurenberg, Brugge, Praag en Oxford kwam de ervaring van een 

‘entsetzlichen Langeweile’ in de eigentijdse straten.24 Het mag aangenomen 

worden dat Cuypers dit artikel kende. 

Zeker is dat Alberdingk Thijm het in zijn bibliotheek had en deze had al in 

1849 in ‘Over de Kompozitie in de Hollandsche Bouwkunst’, onderdeel van 

zijn onvoltooid gebleven overzichtswerk Over de Kompozitie in de Kunst, een 

gelijksoortig, zij het minder religieus geladen, pleidooi gehouden voor de 

herwaardering van het Hollandse stadswoonhuis uit de zestiende en 

zeventiende eeuw; in 1857 had Thijm deze beschouwing in bewerkte vorm 

opnieuw uitgegeven.25 Typologie en bouwwijze van het Hollandse 

stadswoonhuis kwamen, zo stelde hij, logisch voort uit de 



 

 

 

eigendomsverhoudingen en de bodemgesteldheid – een slagenlandschap met 

smalle, diepe percelen en de noodzaak dragende muren te onderheien – 

terwijl de geveltoppen steeds waarheidsgetrouw de kapvorm weergaven. 

Ieder huis was daarbij ‘als een beeld van den eigenaar’. Ook Thijm wond zich 

op over het gebrek aan individuele expressie in de eigentijdse stadsaanleg: 

‘zoo men niet aan mag nemen dat (heden) alle volksgeest en individualiteit in 

een ellendig, zielloos, indifferentisme, in een volslagen verdoofdheid is 

overgegaan – dan zijn onze fraaie bepleisterde of niet bepleisterde 

blokreeksen, die men ons in het Noord-einde en aan ’t Kanaal in den Haag 

voor huizen veilt, volkomen verloocheningen van degenen, die ze bouwden of 

lieten bouwen.’26 Zijn woede gold vooral het vervangen van de oude 

geveltoppen door rechte lijsten, die als losse fragmenten voor de steile 

kappen werden geplakt. Een lijst had lengte nodig en deze moest omlopen, 

moest iets ‘omlijsten’, zo stelde hij. Met de aaneenschakeling van afgesneden 

lijsten zagen de Amsterdamse grachten er echter uit als het ‘stalenboek der 

holschaven van de timmerlieden’.27 

Noch Reichensperger noch Thijm hadden echter aangegeven hoe het 

woonhuis als eigentijdse opgave vanuit de rationele beginselen aan te pakken. 

Veel verder dan het postuleren van een verband tussen binnen en buiten en – 

bij Reichensperger – een bijzondere nadruk op de uitwerking van de 

voordeur en de toepassing van erkers als middel om een relatie te leggen met 

de openbare ruimte van de straat of – bij Thijm – de geveltop als individuele 

expressie, kwamen zij in deze teksten niet.28  

Op zoek naar voorbeelden voor een schilderachtig stadsbeeld, opgebouwd 

volgens rationele beginselen, had Reichensperger in 1856 met Statz het 

plaatwerk Mittelalterliche Bauwerke nach Merian uitgegeven. Hierin werden 

details uit de beroemde stadsgezichten van de zeventiende-eeuwse graveur 

Mathias Merian vergroot weergegeven om als voorbeeld te dienen voor 

rationele, organische en tegelijk schilderachtige composities in de seculiere 

architectuur. Bij deze uitvergroting moest wat de details betreft weliswaar het 

nodige hineininterpretiert worden, maar, zo benadrukte Reichensperger in 

zijn inleiding, de details kwamen voort uit de ‘allgemeine Bildungsgesetze der 



 

 

 

Gotik’, niet uit de fantasie van Statz.29 Het werk vormde een eerste poging 

beginselen en ontwerppraktijk aan de hand van concrete voorbeelden bij 

elkaar te brengen en daarbij de juiste balans te vinden tussen rationaliteit en 

schilderachtigheid. Dit blijkt als Reichensperger in de inleiding nog eens 

uithaalt naar de moderne opvatting van de stad. Uit het bestuderen van de 

‘Wäldern von Thürmen und Monumenten’, de ‘malerischen Baugruppen’ en 

de ‘phantastischen und doch gesetzmässigen Formen und Combinationen’ 

van de historische steden kon de eigentijdse architect afleiden wat de 

Verlichting en het classicisme, boekenwijsheid en de Academie vervolgens 

met behulp van de bouwpolitie en de stadsbouwmeester van die steden 

hadden gemaakt. Het verdwijnen van de ‘malerischen Wirkung’, zo goed 

zichtbaar in de prenten van Merian, stond gelijk met het verdwijnen van de 

kunst uit de stad, met de ondergang van de stad als kunstwerk. De abstracte, 

geometrische structuren, dwingend opgelegd door de ‘Machtsgebote’ van de 

absolute staat, hadden na de Middeleeuwen de ‘freie Selbsttätigkeit der 

einzelnen Bürger oder Körperschaften’ verdrongen, terwijl juist daaruit de 

middeleeuwse stadsbeelden waren ontstaan: ‘Aus dieser Freiheit sind alle die 

Gebilde, welche Merian’s Werk an uns vorbei führt, gleich wie einer höheren 

Lebensordnung angehörige Crystalle und Korallen aufgewachsen, immer 

neue, überraschende Gestaltungen annemend’, aldus Reichensperger.  

De vormwetten en constructieve beginselen van de gotiek kwamen in de 

platen echter onvoldoende naar voren om bruikbare voorbeelden op te 

leveren voor het oplossen van eigentijdse woonprogramma’s of voor de 

aanleg van een straat of wijk onder moderne stedenbouwkundige condities. 

Wel inspireerde de uitgave Georg Ungewitter – een protégé van 

Reichensperger – tot een nieuw plaatwerk: in 1856 en 1858 publiceerde hij in 

twee delen zijn Entwürfe zu Stadt- und Landhäusern. De decoratieve details, 

logisch afgeleid van de baksteenconstructie, eerder verzameld in zijn 

Vorlegeblätter, werden hierin op fantasierijke wijze samengevoegd tot vaak 

zeer schilderachtige woonhuizen. Naar de smaak van Reichensperger waren 

deze Vorlegeblätter kennelijk té schilderachtig, want het werk werd, hoewel 

zeer succesvol, ook buiten Duitsland, door hem doodgezwegen.30 Cuypers 



 

 

 

bezat de Mittelalterliche Bauwerke nach Merian en beschouwde het als een 

van de belangrijke bronnen voor zijn werk: om die reden schonk hij zijn 

exemplaar, met een reeks andere publicaties, net voor zijn dood aan de 

bibliotheek van het Rijksmuseum. Het is goed denkbaar dat hij Ungewitters 

Entwürfe ook kende. Hoewel dit werk niet werd aangetroffen in zijn 

bibliotheek,31 zijn in de ontwerpen voor het Rijksmuseum en voor zijn eigen 

woonhuis aan de Vondelstraat (1881) details naar Ungewitter terug te vinden. 

Ungewitters plaatwerk was geschikt voor het bestuderen van constructieve 

details, in het bijzonder voor de decoratieve toepassing van baksteenwerk; 

maar doorwrochte voorbeelden voor het van binnen naar buiten ontwikkelen 

van een woonhuis, bruikbaar voor het logisch en efficiënt omzetten van een 

woonprogramma in een vrije compositie, gaf hij niet. Zijn ontwerpen waren – 

zeker voor de zuinige Hollandse bouwheren – te extreem en te oppervlakkig. 

Wat dat betreft had Cuypers wellicht nog het meest aan Thijms verhandeling 

in Over de Kompozitie in de Kunst, die eenvoudig terugverwees naar de 

typologie van het zestiende en zeventiende-eeuwse Hollandse woonhuis en 

naar de morfologie van het Amsterdamse grachtenblok – een voorbeeld dat 

Cuypers inmiddels goed had bestudeerd, zoals al bleek bij de behandeling van 

de pastorie van de Posthoornkerk.  

 



 

 

 

Van villapark naar stadsstraat 

 

De aanleg van het Vondelpark werd mede gefinancierd door het verkopen van 

omliggende percelen voor de bouw van villa’s. Cuypers speelde hierop in en 

ontwierp, in overleg met het bestuur van de Vereeniging tot aanleg van het 

Rij- en Wandelpark, in eerste instantie een villapark, dat naadloos overging 

in het openbare groen. Op de ontwerpschets, bewaard gebleven in zijn 

archief, tekent hij twee slingerende straten, met daarlangs een 

schilderachtige afwisseling van vrijstaande villa’s, dubbele woonhuizen en 

rijtjes van drie herenhuizen. Deze lijken willekeurig uitgestrooid in het 

parklandschap, maar schakelen zich door een uitgekiende plaatsing langs de 

slingerende wegen voor het oog steeds aaneen tot een min of meer gesloten 

straatbeeld, met accenten op de hoeken, de kruispunten en in de bochten. 

Villa’s op cruciale punten in het beeld zijn voorzien van erkers, 

geprononceerde traptorens of bijzondere hoekoplossingen.  

Het villapark was een relatief nieuwe woonvorm, ontstaan aan het begin van 

de negentiende eeuw in Londen (Regent’s Park). Rond 1860 was dit in 

verschillende varianten in vele Europese steden te vinden. Het vormde als het 

ware een praktische en economisch haalbare stedelijke variant van het 

traditionele landhuis. De typologie van grote, parkachtig aangelegde percelen 

met daarop een enkel huis, werd daarbij vervangen door individuele huizen 

op relatief kleine percelen, gegroepeerd in of rondom een collectief 

onderhouden park. Deze verkavelingsvorm was ook tot Nederland 

doorgedrongen, met de plannen van J.D. Zocher voor het Willemspark in 

Den Haag uit 1856 en de Koekamp in Haarlem uit 1862 als belangrijkste 

voorbeelden.32  

Cuypers’ plan wijkt op het eerste gezicht weinig af van dit type. Mogelijk was 

zijn ontwerp een variant op een bestaand plan van Zocher, die als 

(landschaps)architect optrad voor het parkbestuur en op verscheidene 

plaatsen rond het Vondelpark villa’s had getekend.33 Maar de nadruk op het 

groeperen van de woonhuizen tot een samenhangend, waar mogelijk gesloten 

straatbeeld, wijst er op dat hij het gegeven type naar zijn hand probeerde te 



 

 

 

zetten en zijn eigen architectuuropvatting er in tot uitdrukking wilde 

brengen. Zocher zag het villapark idealiter als een ongedeelde groene ruimte, 

waarin de villa’s vrijelijk zijn geplaatst, zonder scherpe erfscheidingen, maar 

wel voor het oog steeds van elkaar gescheiden door boomgroepen en 

beplantingen.34 Iedere huiseigenaar kon zich zo als het ware de enige 

bewoner wanen van het park. Cuypers benadrukte in zijn schetsontwerp juist 

het collectieve element in de nieuwe woonvorm en verbond deze aan het 

grotere geheel van de stad. De individuele huizen worden fysiek of in het 

perspectief aaneengeschakeld tot een samenhangend straatbeeld; de forse 

rondingen aan de – in een wat curieuze winkelhaak geschakelde – 

hoekwoningen markeren de entrees tot het villapark en geven dit een gezicht 

aan het Leidse Bosje en het Vondelpark.35 Een schets in het archief met de 

aanduiding ‘Kerk Leyerhoven’ doet vermoeden dat Cuypers zich te midden 

van de villa’s een kerk met pastorie voorstelde. Waar precies valt aan de hand 

van de beschikbare bronnen niet vast te stellen, maar naar de vorm van het 

perceel te oordelen moest deze op een splitsing van twee straten komen, 

misschien direct bij de toegang van de wijk, als pendant van de Leidse Poort, 

of, gelet op de compositie van het gebouw meer waarschijnlijk, aan het einde 

van de slingerende straten, als monumentaal stedenbouwkundig accent aan 

de rand van het park. Zo zou ook het villapark naar de inzichten van de 

neogotische beweging het karakter hebben gekregen van een wijk, van een 

samenhangende gemeenschap of parochie.  

In de zomer van 1866 diende Cuypers een formeel verzoek in bij B en W voor 

de aanleg van ‘een toegangsweg naar het Rij- en Wandelpark’ met daarlangs 

een combinatie van villa’s en aaneengesloten woonhuizen.36 Een tekening bij 

zijn verzoek is niet overgeleverd. Maar het idee voor een villapark met 

slingerende straten stuitte in ieder geval op stadsingenieur Van Niftrik, want 

dit paste niet in zijn visie op de uitbreiding van de stad. Om greep te krijgen 

op de toenemende stroom bouwaanvragen voor percelen in het gemeentelijk 

grondgebied buiten de stadswallen had het college van B en W hem in maart 

1866 opdracht gegeven een rooilijnenplan te maken voor dit gebied. Hij gaf 

een ruime interpretatie aan de opdacht en presenteerde in oktober 1866 een 



 

 

 

iere 

ambitieus ‘Plan tot uitbreiding van Amsterdam’.37 Dit werd eerst in 1868 

behandeld in de gemeenteraad – die het als te duur verwierp. Maar het 

fungeerde tot die tijd als informele onderlegger bij het beoordelen van 

bouwaanvragen in de stadsuitleg. Zo ook bij het plan van Cuypers en 

consorten.38  

Van Niftrik reserveerde in zijn plan uitzonderlijk veel ruimte voor openbaar 

groen en mikte er op dat de drie sociëteitstuinen buiten de Leidse Poort – 

Tivoli, Hereeniging en Cuypers’ Leyerhoven – deel zouden worden van het 

Vondelpark, of ten minste behouden zouden blijven als een informele 

voortzetting daarvan: op de manuscriptkaart van dit deel van zijn 

uitbreidingsplan, blijkbaar gemaakt toen Cuypers zijn bouwaanvraag al had 

ingediend, is het gebied vooralsnog blanco gelaten.39 Hij adviseerde de 

wethouder dan ook de slingerende straat aangegeven in het plan van Cuypers 

af te keuren, waarschijnlijk in de hoop daarmee het plan van tafel te krijgen, 

of het op zijn minst te traineren tot de formele behandeling van zijn algemeen 

uitbreidingsplan in de gemeenteraad. Hij deed zelfs een (mislukte) poging de 

gemeente de tuinen te laten onteigenen.40 Wel ging Van Niftrik hij er in zijn 

plan van uit dat de bestaande bebouwing langs de Overtoom met 

aaneengesloten woonhuizen langs het Schapenburgerpad zou worden 

afgemaakt tot een gesloten bouwblok, als passende randbebouwing voor het 

park. Redeker Bisdom had, gelijktijdig met Cuypers, een bouwaanvraag 

ingediend van deze strekking.41 Op een uittreksel uit de kadastrale kaart van 

Amsterdam schetste Van Niftrik voor de wethouder wat hém voor ogen stond 

als beëindiging van het park: een rechte straat. Hij dacht daarbij ook aan het 

grotere geheel van zijn uitbreidingsplan: in de geschetste straat maakt hij al 

vast een reservering voor de kruising met de ringstraat of ‘ceintuurbaan’ die 

hij in zijn plan had voorgesteld.42 Cuypers’ plan fungeerde zo als testcase 

voor de beantwoording van de vraag hoe om te gaan met particul

bouwinitiatieven in het kader van het nieuwe plan van uitbreiding.  

In hoeverre bij de beoordeling van Van Niftrik ook een stedenbouwkundige 

en/of stedenbouwesthetische opvatting over de loop van de straat een rol 

speelde, is niet na te gaan. In de schaarse vakliteratuur over stedenbouw uit 



 

 

 

deze tijd werden gebogen straten in het algemeen afgeraden, omdat deze een 

onregelmatige verkaveling opleverden. Bij aaneengesloten bebouwing zouden 

deze bovendien een behoorlijke luchtverversing verhinderen. Een ‘Engels’ 

aandoend stratenplan – dat wil zeggen verwijzend naar Engelse 

landschapstuinen – werd dan ook beschouwd als een verwerpelijk iets.43 

Van Niftrik kreeg gedeeltelijk zijn zin. In de toelichting bij de definitieve 

versie van zijn uitbreidingsplan, begin 1867 verzonden aan de leden van de 

gemeenteraad, kon hij melden: ‘De bestaande bebouwing aan de Oostzijde 

van den Overtoom is behouden en met de reeds in aanbouw zijnde nieuwe 

woonhuizen tegenover de Leidschepoort tot een blok vereenigd. Even 

bedoelde rij nieuwe woonhuizen is door eene straat gescheiden van de, in de 

bestaanden toestand behouden, publieke uitspannings- en sociëteitstuinen 

buiten de Leidschepoort, en het daarachter gelegen Rij- en Wandelpark.’44 De 

‘reeds in aanbouw zijnde woonhuizen’ waren van Redeker Bisdom, die zonder 

vergunning alvast was begonnen te bouwen. Het villapark was dus, onder 

leiding van Van Niftrik, teruggebracht tot een rechte straat langs het park. In 

1867 werd deze, op instigatie van Cuypers, omgedoopt tot Vondelstraat.45 

Maar Cuypers en Redeker Bisdom hadden intussen – mede dankzij de 

samenwerking met Van der Biesen – beide zijden van de straat in handen en 

Van Niftrik kon niet verhinderen dat zij vergunning kregen voor de bouw van 

villa’s in de sociëteitstuinen aan de overzijde van de straat. Zijn poging met 

een harde begrenzing van het groengebied te preluderen op samenvoeging 

van de sociëteitstuinen met het Vondelpark liep dus op niets uit. De 

gemeente had hier geen middelen voor over en Cuypers en consorten hadden 

duidelijk andere plannen. Nu het idee voor een villapark van de baan was, 

werd het gebied stap voor stap ontwikkeld tot een woonwijk met 

herenhuizen, grotendeels in aaneengesloten bebouwing. De verlenging van de 

Vondelstraat en de aanleg van de Tesselschadestraat en de (latere) Roemer 

Visscherstraat op de terreinen van Hereeniging en Tivoli – waarvoor Cuypers 

al in 1871 de eerste schetsen maakte – bevestigden de bange vermoedens van 

Van Niftrik. De voormalige sociëteitstuinen werden alle volgebouwd. Wel 

kreeg de Vondelstraat een monumentale afsluiting: op instigatie van Cuypers 



 

 

 

werd aan de rand van het park een kerk gebouwd, de Vondelkerk. In 1872 

kwam deze, na een tweede verlenging, op een eiland in de as van de straat te 

liggen.  

 

Het uiteindelijke beeld van de Vondelstraat als twee-eenheid van 

aaneengesloten burgerhuizen en vrijstaande villa’s, verenigd rond de kerk, 

ontstond dus uit een typisch negentiende-eeuws compromis tussen 

particulier initiatief, gericht op het belang van de eigen groep, en de eerste 

stap van een liberaal stadsbestuur op weg naar actief overheidsingrijpen in de 

stadsuitbreidingen. Het resultaat was een even typerend samengaan van 

schoonheid en rentabiliteit, van ‘nut’ en ‘verfraaiing’, met als voornaamste 

formele inzet het streven naar een regelmatige stadsuitleg.  

Dit streven, voorgestaan door Van Niftrik, was overigens ook Cuypers 

allesbehalve vreemd. Als stadsarchitect van Roermond had hij ervaren dat de 

organische structuur van de middeleeuwse stad met haar vrije 

aaneenschakeling van woonhuizen langs losjes getrokken rooilijnen niet 

altijd even ideaal was. Rooilijnverbetering was één van de eerste zaken waar 

hij in deze rol mee te maken had gekregen. Bovendien werden in de Franse 

tak van de neogotische beweging vanaf het einde van de jaren veertig juist de 

regelmatige, gestichte steden uit de dertiende eeuw, de zogenaamde 

‘bastides’, naar voren geschoven als ideaaltype van de middeleeuwse stad. In 

de Annales Archéologiques besteedde Felix Verneilh uitgebreid aandacht aan 

deze bastides46 en al in het eerste deel van Viollet-le-Ducs Dictionnaire 

(1854) kreeg Cuypers onder het lemma ‘alignement’ de volmaakt orthogonale 

plattegrond van het stadje Monpazier in de Périgord voorgeschoteld als 

bewijs dat ook in de stedenbouw van de Middeleeuwen waar mogelijk de 

‘esprit logique’ overheerste. Bij Reichensperger was ‘alignement’ nog een 

scheldwoord, verbonden met de ‘Machtsgebote’ van de absolute heersers. 

Pugin was wat terughoudender: hij onderkende dat de profilering van de 

middeleeuwse straten over het algemeen niet aan te bevelen was: ‘they were 

narrow, crooked and badly paved’, schreef hij in 1835 in de inleiding bij zijn 

plaatwerk over ‘Ancient timber houses’. Viollet-le-Duc was echter bijzonder 



 

 

 

helder: ‘Ce n’était pas par goût qu’ils [i.e. de middeleeuwse stedenbouwers, 

A.O.] vivaient au milieu de rues tortueuses et mal nivelées, car lorsqu’ils 

bâtissent une ville neuve, ils savaient parfaitement la percer, la garnir de 

remparts réguliers, d’édifices publics, y réserver des places avec portiques, y 

élever des fontaines et des aqueducs.’47  

Schijnbaar terloops benadrukte Viollet-le-Duc hier een tweede aspect van de 

‘esprit logique’ van de middeleeuwse stedenbouwers, namelijk dat zij een 

voorkeur hadden voor omsloten, qua functie scherp gedefinieerde publieke 

ruimten, gekarakteriseerd door openbare gebouwen. Middeleeuwse 

stadsbouwmeesters beschouwden straten en pleinen niet in de eerste plaats 

als verkeersruimten, zoals tot ongenoegen van Viollet-le-Duc maar al te vaak 

gebeurde in de moderne stad, maar vooral als verblijfsruimten voor de 

stadsgemeenschap. Het marktplein in Monpazier fungeerde daarbij als zijn 

ideaalvoorbeeld. De toegangswegen tot dit plein waren visueel afgesloten 

door overkragende woongebouwen en het verkeer werd onder arcades langs 

het plein geleid. Het eigenlijke marktplein met daarop de markthal bleef zo 

verkeersvrij en geheel beschikbaar publiek domein. In de stadsplattegrond 

van Monpazier benadrukte Viollet-le-Duc het organisch verband tussen plein 

en openbaar gebouw nog eens door het raadhuis, de markthal en de kerk 

weer te geven als een overdekte, gebouwde voortzetting van de publieke 

ruimte: in het stadsplan is steeds een plattegrond opgenomen van de 

monumentale ruimten op de begane grond van deze gebouwen.48  

Ook Cuypers was in principe voorstander van een planmatige en regelmatige 

stadsuitleg. Als lid van de beoordelingscommissie van het uitbreidingsplan 

van Van Niftrik, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der 

Bouwkunst – meteen na zijn verhuizing naar Amsterdam werd hij, als 

gezegd, actief in de Maatschappij – ondersteunde hij de orthogonale 

grondslag van het plan en sprak hij zich mét de commissie uit voor de 

voortzetting van het idee van een grachtengordel in de stadsuitleg. Liefst zag 

men een ring van nieuwe grachten met regelmatige bouwblokken, 

‘stuksgewijze’ te bebouwen, en rechte ontsluitingswegen, aansluitend bij de 

bestaande radiaalstraten.49 Cuypers schakelde dan ook zonder discussie over 



 

 

 

naar een rechte aanleg van de Vondelstraat met strakke rooilijnen, zoals 

gewenst door Van Niftrik, en sloot deze met een flauwe boog via het Leids 

Bosje en het Leidseplein logisch aan op het verlengde van de Leidsestraat, 

een van de belangrijke radialen.50 Wel koos hij voor een asymmetrisch 

profiel, met slechts aan één kant van de straat een rij bomen en een 

ongelijksoortige bebouwing: aan de Overtoomzijde aaneengesloten 

woonhuizen met het voorportaal direct aan het trottoir en daartegenover, als 

inleiding op het Vondelpark, vrijstaande villa’s en geschakelde herenhuizen 

met ruime voortuinen.51 

In de uitwerking van het straatprofiel is, net als in zijn architectonische 

ontwerpen, een subtiel spel te zien met symmetrie en ‘pondération’. Cuypers 

combineert hier het verlangen naar helderheid, rust en regelmaat in de 

stadsplattegrond met het zoeken naar een voor de wandelaar attractief, 

expressief stadsbeeld. Het dwarsprofiel van de straat is weliswaar 

asymmetrisch, maar het perspectief vanaf de rijweg is axiaalsymmetrisch, 

met de kerk in het verschiet; de paardentram, die al spoedig in de straat 

verscheen, reed recht op de kerk af. Maar ook voor een wandelaar die het 

brede pad volgde naar het Vondelpark was het effect dat van een 

symmetrische openbare ruimte. Het pad ligt precies midden tussen de 

gevelwanden en de wandelaar kuiert, als op een groene allee, avenue, of 

‘corso’, voor zijn gevoel vorstelijk midden door de straat naar het park.52 

Begeleid door een steeds wisselend gevelbeeld, als ‘eenheid in veelheid’ 

variërend van groot naar klein, van deel naar geheel, met in het perspectief 

steeds de kerk, kreeg hij zo een leerzame aanblik voorgeschoteld van de 

wijkgemeenschap en haar opbouw. De korte bocht in de straat bij de entree 

vanaf de Stadshouderskade was onvermijdelijk, aangezien Redeker Bisdom 

hier al een villa had neergezet voor zichzelf. Van dit nadeel maakte Cuypers 

een voordeel en plaatste langs de buitenzijde van bocht een ensemble van 

drie aan grachtenpanden refererende woonhuizen, met ferme trapgevels en 

een hoog souterrain, als in het oog springende afsluiting van het perspectief 

vanaf het Leidseplein. Ook liet hij ter hoogte van Leyerhoven de rooilijn 

terugspringen, om zijn eigen uitzicht te sparen. Hij hield blijkbaar de optie 



 

 

 

open het buiten te handhaven.  

De juxtapositie van herenhuis en villa, van stadswoonhuis in de rij en 

landhuis in het groen, van open en gesloten bebouwing, was op zich een 

bekend gegeven in de negentiende-eeuwse stadsuitleg.53 Maar Cuypers gaf 

binnen de grenzen van het toen in Amsterdam haalbare een eigen 

uitdrukking aan dit stedenbouwkundig motief, daarbij geïnspireerd door de 

neogotische beweging. Het voor dit motief gangbare beeld van gesloten witte 

straatwanden met doorlopende horizontale lijsten en daartegenover, als een 

formele echo van de middenrisalieten en de hoekpaviljoens, eveneens 

witgepleisterde kubische villa’s – naar het voorbeeld van de bebouwing rond 

Regent’s Park – verving hij door met topgevels geïndividualiseerde 

herenhuizen en schilderachtige, naar functie en type verschillend uitgewerkte 

(dubbele) villa’s. Cuypers’ gotisch rationalisme komt naar voren in de wijze 

waarop de verschillende functies van het huis in de architectuur zijn 

uitgedrukt. Trappenhuizen en schoorstenen, symbool voor de haardstede, 

zijn steeds prominent aanwezig; het woonprogramma is in de gevel 

afleesbaar aan wisselende traveebreedtes en raammaten en door de 

toevoeging van erkers en serres aan belangrijke ruimten. Ook is dit te zien in 

de consequente uitvoering in schoon metselwerk, gecombineerd met ziende 

houtconstructies en, op soms speels uitdagende wijze, in de detaillering en 

decoratie van de dragende delen in natuursteen.  

Het niet-uitgevoerde ontwerp voor een vrijstaand dubbel woonhuis uit 1865, 

bedoeld voor zijn gezin en de familie Lauweriks, dat tegelijk werd ingediend 

met het verbouwplan voor Leyerhoven, vormde het eerste ontwerp van 

Cuypers voor een woonhuis aan de Vondelstraat. Het pand heeft een 

eenvoudige hoofdvorm, met een heldere tweedeling en een strenge 

gevelopbouw van gelijke traveeën, het materiaalgebruik is sober, met alleen 

decoratieve accenten op de entrees en een royale erker om de woonkamer aan 

te duiden.54 Meest opvallend is de rechterhelft van de dubbele villa. De 

voorgevel, gedekt door een forse piramidale top, lijkt op het eerste gezicht 

symmetrisch. Het zolderraam zit exact in het midden van de geveltop. Maar 

bij nadere beschouwing blijkt de middelste travee, met de entree, naar links 



 

 

 

verschoven ten opzichte van de symmetrieas: de woonkamer is breder dan de 

andere ruimten in het huis en Cuypers laat dit waarheidsgetrouw zien. De 

spanning tussen de interne logica van het huis en het verlangen naar een 

rustig totaalbeeld komt zo op een subtiele manier tot uitdrukking in de gevel. 

Ook hier legt hij ‘pondération’ over symmetrie. De wat overdreven 

expressiviteit van het Bierhuis Vondel (1872/73) daarentegen,55 het enige 

door Cuypers uitgevoerde vrijstaande pand in dit deel van de straat, lijkt te 

wijzen op een naijlende invloed van Ungewitters Entwürfe. De overdaad aan 

schilderachtige elementen en expressieve constructieve details paste echter 

bij het karakter van een uitspanning met kegelbaan, die bovendien als een 

‘follie’ een toegang tot het Vondelpark markeerde, die door Cuypers en 

consorten duur was bevochten.56 

In de eerste fase van de ontwikkeling van de Vondelstraat, het gedeelte tussen 

de Stadhouderskade en de geplande ‘ceintuurbaan’, de huidige Constantijn 

Huygensstraat, was vrijwel geen belangstelling voor de villaterreinen aan de 

zijde van het Vondelpark. Uiteindelijk verrezen ook aan deze zijde van de 

straat voornamelijk aaneengesloten herenhuizen, wel met voortuinen.57 Pas 

in het tweede deel van de Vondelstraat, aangelegd na het midden van de jaren 

zeventig, kwam er een aantal vrijstaande dubbele woonhuizen tot stand naar 

ontwerp van Cuypers. Eerst het dubbele woonhuis ‘Nieuw Leyerhoven’ 

(1876/77),58 dat zich met een aantal sterk expressieve elementen (traptoren, 

erker, serre) nadrukkelijk richt op de entree van het park vanaf de Overtoom. 

Een paar jaar later, in 1881, zijn eigen woonhuis59, ook de helft van een 

dubbel huis, dat hij aangreep om zijn positie als architect in de samenleving 

publiekelijk te demonstreren: aan de gevel prijkt een tegeltableau met daarop 

de architect, de ambachtsman en de criticus, met als onderschrift: ‘Jan 

bedenckt et; Piet volbrengt et; Claesgen laeckt et; Och, wat maakt et’.60 Uit 

deze periode stamt ook het uiterst sobere, archetypische woonhuis voor de 

vooraanstaande Amsterdamse familie Boissevain (1876/78) aan de 

Tesselschadestraat, een zijstraat van de Vondelstraat in 1876 aangelegd door 

Cuypers.61  

De aaneengesloten herenhuizen waren echter in commercieel opzicht redelijk 



 

 

 

succesvol en aan de hand hiervan kon Cuypers demonstreren hoe het gotisch 

rationalisme de grondslag zou kunnen vormen voor een nieuwe stedelijke 

woonhuisarchitectuur. De bebouwing aan de noordzijde van de Vondelstraat 

verliep voorspoedig en hier kon hij laten zien hoe een straatbeeld naar 

rationeel beginsel er uit zou moeten zien. Zijn opvatting van de gesloten 

straatwand zou, meer dan zijn villa’s, van betekenis blijken voor de latere 

ontwikkeling van het Amsterdamse straatbeeld. Gelet op de snel stijgende 

grondprijzen en de steeds meer op de voorgrond tredende opgave van de 

massawoningbouw was dit niet verrassend. De door hem ontworpen villa’s 

worden hier dan ook verder buiten beschouwing gelaten.  



 

 

 

Herenhuizen in een stad in aanleg 

 

Binnen de neogotische beweging bestond al vanaf het einde van de jaren 

dertig van de negentiende eeuw een sterke belangstelling voor het 

stadswoonhuis. Als symbool van de burger en zijn gezin werd dit beschouwd 

als de kiemcel en de kern van de christelijke gemeenschap. Pugins plaatwerk 

uit 1835 bevatte onder andere een reeks opmetingstekeningen van 

middeleeuwse houten gevels uit Normandië, waarin de eigenheid van iedere 

gevel nadrukkelijk naar voren werd gehaald. Reichensperger gaf een expliciet 

morele lading aan het woonhuis met zijn verlangen de gevels te sieren met 

heiligenbeelden en christelijke teksten. Niet alleen de sociale status maar ook 

het geloof van de bewoners moest naar zijn idee afgelezen kunnen worden 

van de gevels.62 Deze beelden hebben Cuypers zeker aangesproken, maar 

deze zijn in de reeks schetsen voor woonhuizen langs de Vondelstraat slechts 

indirect terug te vinden. Het sterk geromantiseerde en religieus geladen beeld 

opgeroepen door Pugin en Reichensperger en hun voorstelling van de 

middeleeuwse stadswijken als hechte christengemeenschappen met welhaast 

fundamentalistische trekken, zal Cuypers in zijn jonge jaren wellicht hebben 

aangesproken. Maar dit beeld lijkt in de jaren zestig onder invloed van 

Viollet-le-Duc te zijn vervangen door een meer geseculariseerde interpretatie 

van het middeleeuwse stadsbeeld, geënt op de werkelijkheid van de eigen tijd. 

Viollet-le-Duc zag de middeleeuwse ‘communautés’ eerst en vooral als 

voorbeelden van democratisch bestuurde gemeenschappen, met de markt en 

het raadhuis in het midden, en de kerk daarnaast. Voor hem was de groei van 

de burgerlijke vrijheden de belangrijkste historische lijn die vanuit de 

Middeleeuwen kon worden doorgetrokken naar de eigen tijd. Dat komt ook 

tot uitdrukking in zijn opvatting over de relatie tussen het woonhuis en de 

straat. Viollet-le-Ducs referentie was Parijs en zijn kritiek gold het werk van 

Haussmann. De monotone wanden langs de nieuwe boulevards zag hij als 

een opgelegd esthetisch communisme dat ook tot communisme zou leiden. 

Hij legde een direct verband tussen het Parijse stratenpatroon met zijn 

uniforme bebouwing en het uitbreken van de Commune in 1871. Dit soort 



 

 

 

maatschappelijke onrust viel te verwachten, zo meende hij, wanneer mensen 

werden ondergebracht in woonkazernes, louter en alleen om de entrepreneur 

tevreden te stellen en rust te gunnen aan de ogen van de luie flaneur.63 Wat 

ontbrak was het ‘caractère individuel’ van het middeleeuwse woonhuis – door 

hem uitgebreid geanalyseerd in het zesde deel van de Dictionnaire uit 1863 – 

dat de eigen verantwoordelijkheid en het gevoel van eigenwaarde van de 

middeleeuwse ‘citoyen’ vertegenwoordigde.64  

Viollet-le-Ducs eigen woonhuis in de Rue Condorcet te Parijs (1862/63), 

waar Cuypers hem meerdere malen opzocht, laat echter zien dat het in zijn 

kritiek op de boulevards er niet om ging de bestaande ontwerptraditie per se 

te vervangen door iets anders. Hij toont zich realist en volgt met dit ontwerp 

nadrukkelijk de – onvermijdelijke – Parijse bouwverordening en de daarin 

vastgelegde vormprincipes voor het ‘immeuble de rapport’. Het huis maakt 

zich slechts los uit de rij door een voorzichtige asymmetrie in de gevel en een 

decoratief accent op de tekenstudio op de derde verdieping: een sculptuur 

tussen de ramen vormt een rebus op de naam Viollet-le-Duc. 

Materiaalgebruik en constructie bepalen het karakter van de gevel, die 

overigens vooral opvalt door zijn eenvoud en soberheid.65 Een rijke 

detaillering van de gevel had, naar zijn overtuiging, in de lange perspectieven 

van de boulevards ook geen zin. Wel deed hij er alles aan het verbod op 

overstekken te omzeilen, want – en daarin lag de kern van zijn kritiek op de 

gevelwanden naar Haussmann – juist met de erkers en overstekende 

verdiepingen, gebruikelijk in de middeleeuwse woonhuizen, kon de 

monotonie van de moderne stadstraten op economische wijze doorbroken 

worden. Bij zijn eigen huis omzeilde Viollet-le-Duc het verbod door langs de 

bovenste verdieping een zwaar – wel toegestaan – balkon aan te brengen, 

gedragen door enorme consoles: zo fungeert het vanaf de straat gezien als een 

fors overkragende dakrand, een ontwerpvondst die hij vervolgens toepaste bij 

al zijn woningcomplexen in Parijs.66 Maar het verbod bleef hem een doorn in 

het oog, en in het achttiende Entretien, geschreven in 1871/72, kort na het 

onderdrukken van de Parijse Commune, balt heel zijn kritiek op de 

maatschappelijke orde van zijn tijd zich samen in een kritiek op deze ene 



 

 

 

bouwverordening. Pas op het moment dat er weer overstekken gemaakt 

mochten worden, zo stelt hij, zou er een nieuw tijdperk aanbreken voor de 

Fransen en de tijd voorbij zijn dat zij zich, naar gelang de politieke wind, als 

een kudde makke schapen lieten sturen of zich juist als dol geworden 

lemmingen in zee zouden storten.67 Viollet-le-Duc bleef daarbij eerst en 

vooral architect en hij legt vervolgens gedetailleerd uit hoe het overstek 

dankzij de toepassing van ijzer in de negentiende eeuw zowel constructief als 

economisch verantwoord opgelost zou kunnen worden. Het ideaal van de 

toekomst lag, naar zijn opvatting, weliswaar in voorsteden met 

eengezinswoningen, opgetrokken naar het voorbeeld van de 

geïndividualiseerde middeleeuwse woonhuizen. Maar het probleem van de 

gestapelde woningen langs de boulevards, vooralsnog de realiteit van alledag, 

was volgens de rationele beginselen met een eenvoudige architectonische 

ingreep zowel esthetisch als ideologisch aanvaardbaar op te lossen. Ondanks 

zijn bij tijden heftige retoriek accepteerde Viollet-le-Duc dus in wezen vrij 

nuchter de bestaande orde en zocht hij naar wegen deze in gotisch-rationele 

zin te amenderen. 

Zo kan ook de reeks woonhuisontwerpen van Cuypers aan de Vondelstraat 

worden geïnterpreteerd. Zijn periode van ‘Sturm und Drang’ was voorbij. De 

bevlogenheid waarmee hij in de jaren vijftig had gewerkt aan zijn ‘katholiek 

bouwplan’ voor Limburg maakte plaats voor een doelgerichte ijver voor de 

introductie van zijn beginselen in het Nederlandse architectuurdebat, op 

basis van een nuchtere inschatting van de bestaande verhoudingen en de 

gegeven mogelijkheden. De variatie in verkavelingsvormen en woningtypen 

in de woonhuisontwerpen onderstreept hoe hij vanaf de eerste schets 

rekening hield met de markt en inspeelde op de snel stijgende grondprijzen. 

Voor de parkzijde van de straat ontwierp hij vrijstaande villa’s met 

koetshuizen en royale tuinen, maar ook dubbele villa’s en driedubbele 

woonhuizen op bescheidener percelen. Bij de gesloten wand aan de 

Overtoomzijde hield hij zowel rekening met individuele bouwheren als met 

anonieme speculanten die huur- dan wel koopwoningen in de markt wilden 

zetten. Hijzelf kan overigens ook tot deze laatste categorie gerekend worden: 



 

 

 

jarenlang exploiteerde hij een reeks door hem aan de Vondelstraat gebouwde 

panden als huurwoningen. Naast nadrukkelijk geïndividualiseerde 

herenhuizen met topgevels schetste hij verschillende varianten voor 

tweelingpanden en werkte aan esthetisch aanvaardbare oplossingen voor 

grotere aantallen in serie te bouwen woonhuizen. Appartementencomplexen 

of panden met beneden- en bovenwoningen heeft hij voor zover na te gaan 

niet getekend. Wellicht speelde de opvatting van het bestuur van de 

vereniging Vondelpark – zoals het park inmiddels was gaan heten – hierbij 

een rol. Dit was, met het oog op de stand van de buurt, tegen iedere vorm van 

gestapeld wonen en bij de verkoop van gronden verbood zij dit waar mogelijk 

via bepalingen in de koopcontracten.68  

Cuypers’ eerste ontwerpen hadden daarbij nog een polemische lading. Toen 

hij in 1867 zijn eerste bouwaanvraag indiende voor een aantal panden aan de 

Overtoomzijde van de straat was Redeker Bisdom, als gezegd, al begonnen 

met bouwen en zijn plan sloot hier direct bij aan. In het contrast tussen 

beider woonhuisblokken komt deze polemische lading scherp naar voren. 

Redeker Bisdom streefde naar het gebruikelijke beeld van panden met rechte 

lijsten, gelijke verdiepinghoogten en identieke raamopeningen, symmetrisch 

geleed door een dakkapel en een balkon in de middenas. De symmetrie werd, 

naar de toen gangbare woningtypologie, slechts verstoord door de 

excentrisch geplaatste voordeur.69 Wel zijn de gevels – enigszins verrassend 

– opgetrokken in schoon metselwerk, dat sober maar zorgvuldig is 

gedetailleerd. Met zijn ensemble van twee woonhuizen (nu Vondelstraat 36-

38) maakte Cuypers een demonstratieve omslag in deze strakke, horizontaal 

geaccentueerde wand.70 Een spitse topgevel met extreem steile kap en forse 

overstekken doorbreekt de rij en geeft een verticaal accent, wat nog eens 

wordt onderstreept door een forse erker. Met het gelijktijdig ontworpen 

zusterpand liet hij zien hoe twee zeer verschillende geveltoppen toch een 

eenheid konden vormen. Souterrain en bel-etage zijn bij de twee panden 

gelijk en een doorlopend balkon verbindt beide huizen. Langs de eerste en de 

tweede etage verschillen de verdiepinghoogten, wat wordt benadrukt door 

verschillend gedetailleerde kordonbanden, en de tweede gevel wordt 



 

 

 

afgesloten met een rechte lijst, gebroken door een dakvenster. Maar met het 

zorgvuldig gecomponeerde daklandschap zijn beide panden toch weer tot één 

geheel samengetrokken, wat in het silhouet wordt geaccentueerd met een 

doorlopende smeedijzeren crête. Een zekere overdrijving in de details – 

nadrukkelijk geïndividualiseerde deuromlijstingen, per huis verschillende 

consoles voor het doorlopende balkon, een vlakke gevel voor het linkerhuis 

als scherp contrast met de overstekken en de erker rechts, en opzettelijk 

wisselende verdiepinghoogten (op de eerste schets waren deze nog gelijk) – 

lijkt te onderstrepen dat Cuypers met deze panden een manifest wilde 

presenteren voor zijn beginselen. Hij geeft als het ware een openbare les in 

rationeel construeren, componeren en detailleren. 

Met het tweede complex van zijn hand, de eerdergenoemde groep van drie 

herenhuizen in de bocht van de straat, genaamd Vondelhoven (1868–1871) 

gaf hij nog eens nadrukkelijk zijn visitekaartje af.71 Heel strategisch koos hij 

hiervoor het terrein aan de concave zijde van de korte bocht aan het begin 

van de Vondelstraat en plaatste de huizen zó dat ieder die de stad via de 

Leidse Poort verliet, onvermijdelijk werd geconfronteerd met zijn ideaal van 

het Amsterdamse straatbeeld. Met dit complex wist Cuypers de aandacht te 

trekken van Viollet-le-Duc: deze nam het op in zijn plaatwerk Habitations 

Modernes en omschreef het als ‘une idée toute hollandaise’, ingegeven door 

de lokale zeden en gewoonten en de tradities op het gebied van bouwen en 

wonen.72 Het vertegenwoordigde voor Viollet-le-Duc precies dat waar hij in 

de woningbouw naar op zoek was: een streekeigen architectuur met een 

goede ‘disposition des services’ en een ‘judicieux emploi des matériaux’.73 Het 

ontwerp kan inderdaad gelezen worden als een letterlijke vertaling van de 

lokale condities. Cuypers volgt de typologie en de bouwwijze van het 

Amsterdamse grachtenhuis: smalle, diepe panden, met twee dragende 

bouwmuren, gefundeerd op palen, en een niet-dragende gevel. Hij maakt 

architectonisch gebruik van het hoogteverschil tussen straat en bouwperceel 

– ontstaan doordat de Vondelstraat als een van de eerste straten werd 

opgehoogd voor de aanleg van riolering – om ook het souterrain en de hoge 

stoepen, typerend voor de Amsterdamse grachtenhuizen, te introduceren in 



 

 

 

de nieuwe uitleg. Wel was er een opmerkelijk verschil: traditioneel bestond 

de stoep uit een buitentrap met bordes, geplaatst op een strook semiprivaat 

terrein vóór het pand, maar door een recent verbod op aanbouwsels buiten de 

rooilijnen, voortgekomen uit de wens direct langs de gevelwand trottoirs aan 

te leggen in verband met het drukker wordende verkeer, moest Cuypers de 

stoep binnen de rooilijn oplossen.74 De ingebouwde portalen vormen zo een 

geheel eigen interpretatie van het klassieke Amsterdamse motief en deze 

mogen worden beschouwd als het prototype van wat in de volksmond een 

‘portiek’ zou gaan heten.75 De schoorstenen en schoorsteenpijpen tegen de 

zijgevel zijn in hun expressiviteit juist weer typerend voor de neogotische 

beweging – het huis laat een van zijn functionele delen zien – en deze krijgen 

tegelijk een symbolische lading: ze houden het begrip haardstede levend, een 

gewaardeerd motief dat Cuypers had leren kennen in het werk van Pugin.76  

 

Het thema ‘eenheid in veelheid’, steeds terugkerend in de ideologie en het 

esthetische denken van de beweging, komt in de woonhuisontwerpen voor de 

Vondelstraat duidelijk naar voren. Om waarschijnlijk demonstratieve 

redenen legde Cuypers in de eerste ontwerpen sterk de nadruk op ‘veelheid’. 

In 1864, tijdens een bezoek aan de Hanzestad Lübeck, schreef hij aan Nenny: 

‘Wat een verschil – of men in eene stad is waar ge onder den druk der platte 

lijst bezwijkt, of in eene met hooge gevels, scherphoekige daken, en pijl-

rechte ten hemel voerende kerktorens vercierde stad (…).’77 Hetzelfde had hij 

enige jaren eerder elders in Duitsland ervaren bij een bezoek aan Montjoie 

(nu Freudenberg), vanwaar hij haar een lyrische beschrijving en zelfs enige 

schetsjes stuurde van het schilderachtige stadsgezicht, gedomineerd door 

individueel gekarakteriseerde woonhuizen. In Vondelstraat 36, het pand met 

de hoge topgevel, is de invloed van deze reisindrukken nog te zien en ook het 

houten vakwerk van Bierhuis Vondel is niet vreemd aan deze beelden. Maar 

in Parijs, bij Viollet-le-Duc, en ook in Londen, bij de High Victorians, had hij 

inmiddels geleerd dat dit rijkgeschakeerde beeld door de veranderde schaal 

en de gewijzigde sociale en economische verhoudingen in de stad niet zonder 

meer toepasbaar was. De stadsgezichten van Merian, de schilderijen van 



 

 

 

Springer en Weissenbruch – bij Thijm en Cuypers geliefde schilders van 

geïdealiseerde historische stadsgezichten78 – en zijn eigen indrukken van 

Lübeck en Montjoie inspireerden wel, maar leverden uiteindelijk geen 

concrete antwoorden op de ontwerpproblemen waar hij in zijn praktijk mee 

werd geconfronteerd.  

In de volgende twee woningbouwprojecten van zijn hand zocht hij met meer 

nadruk naar eenheid in de veelheid. De eerste huizen hadden het karakter 

van een architectonische beginselverklaring. Nu zocht hij wegen en middelen 

om de ingeburgerde praktijk van de Amsterdamse eigenbouwers – gewend 

kleine aantallen van liefst uniforme woningen op te trekken – naar zijn hand 

te zetten. Economische factoren speelden daarbij een rol. Het bleef 

speculatiebouw en kostenbeheersing stond centraal. Ook Cuypers zelf moest 

rendement maken op zijn geïnvesteerde kapitaal. De markt bleek bovendien 

gevoelig voor al te extreme nieuwigheden. Volgens de overlevering zou de 

eerste huurder van Vondelstraat 36 na korte tijd om ontbinding van het 

contract hebben gevraagd, vanwege de kritische reacties van zijn vrienden op 

de vreemde erker en de curieuze geveltop aan zijn woning.79 De les van 

Viollet-le-Duc was aangekomen: de omstandigheden waren niet te 

veranderen en deze stelden andere eisen aan de woningbouw, dus moest 

deze, geheel naar rationeel beginsel, een andere vorm aannemen.  

De brede panden Vondelstraat 40-42, te dateren tussen 1867 en 1870, 

vormen nadrukkelijk een twee-eenheid – ze zijn elkaars spiegelbeeld – met 

identieke vensters en gelijke verdiepingshoogten.80 Slechts de bescheiden 

topgevels boven de hoekrisalieten, als markering van de ingangstravee, 

duiden er op dat het twee woonhuizen zijn, verder wordt de woningscheiding 

alleen gemarkeerd door een regenpijp en de schoorsteen. Het type van het 

grachtenpand is losgelaten: de woningen zijn breed en ondiep, gedekt met 

een langskap, die door een smeedijzeren crète toch nog van een sprekend 

silhouet is voorzien. Met de drie herenhuizen op de nummers 44-48 (te 

dateren rond 1870) refereert Cuypers wél weer aan het traditionele 

grachtenhuis met zijn smalle, diepe plattegrond, opgebouwd uit een brede 

beuk met suite en een smalle beuk met gang en trap. Maar deze panden zijn 



 

 

 

tot in detail gelijk behandeld. Alleen de topgevels, de symmetrisch geplaatste 

balkons en de ingangen – alle identiek vormgegeven – vertellen dat het om 

drie panden gaat. Door de smeedijzeren versiering van de balkonhekken met 

de monogrammen van de eerste bewoners kregen de huizen toch een 

onopvallend persoonlijk tintje.81 Tezamen hebben de twee complexen veel 

weg van een doelbewust typologisch onderzoek, gericht op de meest efficiënte 

architectonische vertaling van de woonwensen van de gegoede Amsterdamse 

burgerij. Een vergelijking met Vondelhoven, waarop de gevels van de 

nummers 44-48 zijn gecalqueerd, laat zien hoe het monumentale 

individualisme van de herenhuizen in zijn eerste ontwerpen in de latere 

projecten is teruggebracht tot het zoeken naar een bescheiden expressie van 

het pand in het perspectief van de straatwand.  

 

Toen Cuypers aan de Vondelstraat begon bestonden er – als gezegd – 

plannen het terrein direct buiten de Leidse Poort te reserveren voor het te 

bouwen Muzeüm Koning Willem I. Indien uitgevoerd zou dit de status van de 

nieuwe wijk flink hebben verhoogd. Zelf bleef hij bezig met het idee een kerk 

te bouwen in de nieuwe uitleg en in 1871 diende hij een verzoek in bij het 

gemeentebestuur ‘tot het verlengen van de Vondelstraat en het bouwen van 

een R.K. kerk in de verlengde aslijn’. Hij voegde er een ontwerp bij voor een 

barok geïnspireerde pseudocentraalbouw, als een nieuwe 

gemeenschapsruimte in het midden van de straat geplaatst. Idealiter zouden 

museum en kerk zo de dominante monumentale accenten hebben gevormd 

voor de straat. De steeds terughoudender vormgeving van de woonhuizen 

past zowel visueel als inhoudelijk binnen dit kader. De individuele burger 

behoudt zijn eigenwaarde en onderscheidt zich in de gemeenschap, maar 

binnen de grenzen van het maatschappelijke, culturele en religieuze 

gemeenschapsleven.  

Het beeld van het middeleeuwse woonhuis, zoals getekend door Pugin, 

geïdealiseerd door Reichensperger en geanalyseerd door Viollet-le-Duc, is in 

Cuypers’ ontwerpen voor de Vondelstraat uiteindelijk slechts indirect terug te 

vinden. Zijn ontwerpen vormen veeleer een gotisch-rationele herinterpretatie 



 

 

 

                                                          

van bestaande verkavelingsvormen en bouwtypen; ze vormen een 

rationalistisch antwoord op de anonieme seriewoningbouw van zijn tijd. Het 

geheel op middeleeuwse leest geschoeide beeld van de nieuwe gemeenschap 

dat hij in eerdere jaren voor ogen had – nog in 1859 geschetst voor zijn 

Nenny, als frontispies in een pianopartituur van Beethoven die hij haar 

cadeau deed op hun eerste huwelijksdag – maakt plaats voor een op de 

realiteit gebaseerde herijking van de bestaande orde, bepaald door banale 

zaken als de grondprijs, de bouwverordening en de aanleg van riolering. 

Deze realistische benadering van de opgave was waarschijnlijk debet aan het 

succes van zijn oplossingen. In verschillende stijlvormen, met steeds ander 

ornament, werd hierop tot na de eeuwwisseling gevarieerd. In Oud-Zuid, 

maar ook in de na 1875 bebouwde delen van de Plantage, zijn vele 

voorbeelden te vinden van woonhuiscomplexen gecomponeerd en 

geconstrueerd naar het model van een van de drie door Cuypers in de 

Vondelstraat neergezette typen.82 Zijn ontwerpen voor de Vondelstraat 

mogen dan ook gelden als de archetypen, de ‘oersoep’ van het schilderachtige 

straatbeeld, zoals dat in Amsterdam, vooral in de meer gegoede delen van de 

stad, op veel plekken is gerealiseerd tussen 1875 en het eerste optreden van 

de Amsterdamse School aan het begin van de twintigste eeuw. 
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7 Besluit van B en W van Amsterdam d.d. 3 maart 1865 op aanvraag P.J.H. 
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van de binnendijksche buitenvelderschen polder. Archief 
Stadsrooimeesters/Bouwopzichters, Stadsarchief Amsterdam, 5220, dossier 
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Jahrhundertwende. Der Beitrag von Karl Henrici, Keulen, 1981 (Henrici was 
een leerling en medewerker van Conrad Hase); F. Claessens, De stad als 
architectonische constructie, Delft 2005. Camillo Sitte, Der Städte-bau nach 
seinen künstlerischen Grundsätzen uit 1889 speelde een belangrijke rol in 
deze stroming. De invloed van de neogotische beweging in het algemeen en 
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26 Thijm, ‘Hollandsche Bouwkunst’, Werken, IV, 1, p. 230.  
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eerder de vormen van Cuypers hebben gebezigd. Hase werkte vanaf de vroege 
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woonhuizen/pastorieën in de loop van de jaren vijftig juist een steeds 
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woonhuisontwerpen van Cuypers voor de Vondelstraat en het werk van 
bijvoorbeeld Hases leerlingen Oppler en Hehl in Hannover (Lewis afb. 81 en 
82). Opvallend is ook hier weer de spaarzamere, meer consequent rationele 
uitwerking van Cuypers’ villa’s en zijn woonhuizen in de rij ten opzichte van 
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dat de opmerking van Steen serieus genomen zou moeten worden, kan dan 
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43 Zie bijvoorbeeld J.A. Romberg, Der Stadtbau oder Anweisung zum 
Entwerfen von Gebäuden aller Art, 3 delen, Darmstadt, I, p. 115. Dit werk 
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‘De Rechte lijn en de Symetrie’, Dietsche Warande 1879, 218-232.  
44 Memorie van toelichting bij het plan van uitbreiding, geciteerd naar Van 
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zie A. van der Valk, Planning zonder plan, Amsterdam 1984, p. 33-34.  
51 Vgl. over de typologie van het dwarsprofiel van de straat in de negentiende 
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meter, een strook van 7 meter aan de parkzijde met daarin de bomenrij en 
het wandelpad; de voortuinen van de villa’s aan de parkrand zijn 8 meter 
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wandel- en rijpromenades zie Stübben, Städtebau, p. 67.  
53 Zie bijvoorbeeld Stübben, Städtebau, p. 85. 
54 Tekeningen gevoegd bij Besluit B en W van Amsterdam d.d. 3 maart 1865 
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Op zoek naar een architectonische norm voor de rijksgebouwen 

 

Het lidmaatschap van het College van Rijksadviseurs voor de Monumenten 

van Geschiedenis en Kunst stelde Cuypers in staat een directe rol te spelen bij 

de pogingen van de overheid een norm te vinden voor het beoordelen van de 

rijksgebouwen en maakte het hem mogelijk zijn gedachten over het gotisch 

rationalisme in dit gremium te introduceren en naar buiten te brengen. Het 

College werd opgericht in 1874.1 Feitelijke aanleiding was de onenigheid over 

twee ontwerpen voor het nieuw te bouwen Academiegebouw van de 

Rijksuniversiteit te Leiden respectievelijk van Gugel en Metzelaar. Men kwam 

er niet uit welk ontwerp te kiezen en ook de minister van Binnenlandse 

Zaken, de liberaal J.H. Geertsema Czn, wenste in deze geen keuze te maken. 

Maar al langer was er van verschillende kanten – de Akademie van 

Wetenschappen, Alberdingk Thijm, de kunstcriticus Van Westhreene, de 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en zeer recent de jonge Haagse 

advocaat van Maastrichtse herkomst jonkheer Victor de Stuers – druk 



     

uitgeoefend dat de overheid ernst zou gaan maken met een beleid inzake het 

behoud van het nationale culturele erfgoed en de bevordering van de 

beeldende kunst en bouwkunst in de eigen tijd.2 En bij dat laatste dacht men 

zeer in het bijzonder aan de nieuw te stichten rijksgebouwen. De kritiek op 

het werk van Rose als landsbouwmeester en hoofd van de dienst 

Landsgebouwen – die ressorteerde onder het ministerie van Binnenlandse 

Zaken – had in de praktijk averechts gewerkt. Na diens pensionering in 1867 

liet de minister van Binnenlandse Zaken deze politiek gevoelige post vacant 

en werd het beheer overgelaten aan een ingenieur van Waterstaat, een dienst 

die ook viel onder Binnenlandse Zaken.3 Een veranderend politiek inzicht ten 

aanzien van de rol van de overheid in de samenleving leidde er echter toe dat 

de regering zich begin jaren zeventig toch weer, zij het indirect, ging 

bemoeien met de inhoudelijke kant van de kunst. Het liberalisme van 

Thorbecke maakte geleidelijk plaats voor een meer links liberalisme, waarbij 

men naar Duits voorbeeld de staat ook een opvoedkundige rol toedacht in de 

vorming van de burger.4 Kunst kreeg een volksopvoedende taak: Thijm, 

Vosmaer en Ver Huell kregen – hoe verschillend hun opvattingen ook waren 

– ten langen leste hun zin. Met deze nieuwe aandacht van de overheid voor 

de kunst werd ook de betekenis van de architectuur als instrument van 

volksbeschaving ‘officieel’ onderkend. Het ‘enseignement de la rue’ werd tot 

staatszaak verheven. En daarmee kreeg Cuypers vanuit onverwachte hoek 

steun voor zijn architectuuropvatting.  

Kunstbevordering mocht in de liberale opvatting echter niet ten koste gaan 

van de vrije markt en het maken van stilistische en inhoudelijke keuzes ten 

aanzien van de kunst bleef een politiek taboe. De regering had zich te 

onthouden van het stichten van een ‘officiële’ kunst. Om dit dilemma te 

omzeilen werden inhoudelijke keuzes overgelaten aan een gremium van 

externe specialisten, begeleid en ondersteund door een steeds groeiend 

ambtelijk apparaat. Persoonlijke of individuele keuzes werden vervangen 

door de intersubjectiviteit van commissies, in de hoop daarmee de politieke 

gevoeligheden te omzeilen. De minister en de Tweede Kamer controleerden 

in principe slechts de gang van zaken en de financiën. Met het aanwijzen van 

Rose, Godefroy en Metzelaar als externe adviseurs bij de beoordeling van de 



     

plannen voor het Muzeüm Willem I had Thorbecke eigenlijk de eerste stap 

gezet op weg naar deze commissiecultuur en het systeem was hem blijkbaar 

goed bevallen. Ook bij de prijsvraag voor het nieuwe gebouw van de Staten-

Generaal was dit trio opgetreden als onafhankelijk adviseur van de overheid 

– waarbij zij op schaamteloze wijze hun eigen belangen behartigden: zij 

schreven het programma, waren lid van de jury en namen, nadat geen plan 

voor uitvoering geschikt was bevonden, vervolgens de opdracht aan zelf een 

plan te maken.5  

De taakomschrijving en de samenstelling van het College van Rijksadviseurs 

waren zeer breed en getuigden van enig pragmatisme bij minister Geertsema. 

Het College gaf zowel adviezen over de monumentenzorg en het behoud van 

roerende kunstwerken voor Nederland, met speciale aandacht voor 

gebouwen en kunstwerken in overheidsbezit, als adviezen over aan te kopen 

moderne kunstwerken en nieuw te stichten bouwwerken ‘geheel of 

gedeeltelijk ten koste van het Rijk ondernomen’.6 Zo was met één 

adviescollege het gehele beleid ten aanzien van het behoud en de bevordering 

van kunst en cultuur afgedekt. Maar aan het feit dat advisering over behoud 

en herstel van monumenten werd verbonden met normstellende adviezen 

over de praktische, technische en esthetische kwaliteiten van nieuwe 

openbare gebouwen, mag ook inhoudelijke betekenis worden toegekend.7 Dit 

geeft aan dat het historistische denken ook tot het overheidsniveau was 

doorgedrongen: de geschiedenis – in het bijzonder de nationale geschiedenis 

– werd blijkbaar ook door de minister en zijn ambtenaren inmiddels 

beschouwd als een vanzelfsprekende bron, een onmisbaar toetsingscriterium 

voor de eigentijdse kunst. Wie kon oordelen over de kwaliteit en het belang 

van historische kunstwerken, werd, zo lijkt de onderliggende gedachte te zijn 

geweest, ook geacht iets zinnigs te kunnen zeggen over ontwerpen, bedoeld 

om het bestuur en het openbare leven in de eigen tijd vorm te geven. 

Met een politiek zware voorzitter, C. Fock, voormalig minister van 

Binnenlandse Zaken, en een inhoudelijk zware figuur als vicevoorzitter, dr. C. 

Leemans, directeur van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden – de 

klassieke archeologie gold blijkbaar ook voor Noord-Europa nog als moeder 

van de geschiedenis – onderstreepte Geertsema dat hij de zaak serieus 



     

opvatte. Victor de Stuers, die met zijn ‘Holland op zijn smalst’ een open 

sollicitatiebrief had geschreven voor een baan als kunstambtenaar bij de 

rijksoverheid, werd benoemd tot secretaris.8 Leden van het College waren, 

naast Cuypers, de Delftse hoogleraar bouwkunde Eugen Gugel, mr. A.J. 

Enschede, gemeentearchivaris van Haarlem, de schrijver Carel Vosmaer, de 

schilder J. Weissenbruch en jonkheer Ortt.9 

Bij de beoordeling van ontwerpen voor nieuwbouw werden van meet af aan 

de rationele beginselen gehanteerd als norm. Cuypers had hier zonder twijfel 

een belangrijke stem in, maar ook het tweede architectlid, Eugen Gugel, zal 

deze hebben ondersteund en verdedigd. De één vertegenwoordigde het 

gotisch rationalisme naar Viollet-le-Duc, de ander het classicistisch 

rationalisme naar Bötticher. Gugels door het Duitse denken geïnspireerde 

onderscheid tussen kernvorm en kunstvorm was, zolang men het niet over 

het ornament had, in beginsel verenigbaar met Cuypers’ onderscheid tussen 

stijl in constructie en stijl in ornament.10 Rationalisme, door Daly in 1864 in 

The Builder gedefinieerd als ‘the belief held in common by all French 

Gothicists, Classicists and Eclectics (...) that architecture is ornamental or 

ornamented construction’, was, zoals hiervoor al bleek, in de loop van de 

jaren vijftig en zestig een vanzelfsprekendheid geworden in het 

architectonisch denken in Nederland.11 Het was inderdaad even populair bij 

neogotici als bij classicisten en eclectici, en het leek er zelfs even op dat de 

rationele beginselen als nieuwe universele norm zouden kunnen gaan 

functioneren: specifiek genoeg om dispositie, compositie en constructie van 

ieder willekeurig ontwerp tot in detail te kunnen beoordelen en algemeen 

genoeg om discussies over de keuze van het ornament te vermijden.  

 

De invoering van het rationalisme als norm werd radicaal en met grote 

voortvarendheid ter hand genomen. Rijksgebouwen werden, conform de 

taakomschrijving van het College, ‘gevraagd en ongevraagd’ beoordeeld, wat 

overigens niet altijd werd gewaardeerd. Zo moest men enige politieke druk 

uitoefenen om de landsgebouwen in Den Haag – nu formeel onder het beheer 

van de ingenieur van Waterstaat Lodewijk Mazel – onder zijn hoede te 

krijgen. Maar ook ministeries die vrijwillig hun ontwerpen ter beoordeling 



     

inzonden, probeerden de bemoeienis van het College te beperken en stuurden 

bijvoorbeeld alleen geveltekeningen op. Vanuit zijn rationele beginselen eiste 

het College echter steevast een geschreven programma van eisen, een 

situatieschets, plattegronden met functieaanduidingen, doorsneden en 

constructiedetails. De gevel was het resultaat van de interne organisatie en de 

constructie van het gebouw en moest in de uitwerking reageren op de 

context, zoals men onwillige ministers en ambtenaren keer op keer voorhield. 

Het één kon dus niet los van het ander beoordeeld worden. Toen de minister 

van Justitie weigerde meer dan alleen opstanden te leveren van zijn nieuwe 

ministeriegebouw gebruikte men eigen kanalen om het gevraagde materiaal 

alsnog te verkrijgen en hield hem dat brutaalweg voor bij de beoordeling.12  

Naast Binnenlandse Zaken en Financiën, die adviezen vroegen over 

ministeriegebouwen, rijksarchiefgebouwen, universiteitsgebouwen, musea, 

een station (via de afdeling Waterstaat van Binnenlandse Zaken) en een enkel 

postkantoor, ging ook het ministerie van Oorlog bij het College te rade voor 

de aanbesteding van kazernes en ziekenhuizen (‘infirmerieën’). De rationele 

beginselen konden zo voor een vrij breed scala aan openbare 

(overheids)gebouwen als toetsingscriterium worden gebruikt. De kritiek van 

de rijksadviseurs was vaak vernietigend en zij schroomden niet aangepaste of 

geheel nieuwe ontwerpen in te dienen bij de minister, voorbijgaand aan de 

verantwoordelijke Waterstaatsingenieurs, genieofficieren of collega–

architecten. Bij hun beoordeling keken ze steeds eerst en vooral naar de 

organisatie en de constructie van de gebouwen, pas in tweede instantie naar 

de compositie en het ornament. 

Ook bij de bouw van kerken en pastorieën kon het College invloed doen 

gelden. In 1870 was het ministerie van Eeredienst opgeheven en Financiën 

had de afhandeling van de overheidssubsidies op de kerkbouw overgenomen. 

Aanvragen werden nu om advies doorgestuurd naar de rijksadviseurs, die zo 

gebouwen voor alle denominaties kregen voorgelegd: protestantse en 

katholieke kerken, pastorieën en predikantswoningen en joodse synagoges en 

badhuizen. Om kracht te zetten achter de adviezen trachtte het College 

gedaan te krijgen dat zijn goedkeuring van het plan voorwaarde zou zijn voor 

toekenning van het subsidie. De Tweede Kamer tekende hier echter bezwaar 



     

tegen aan. Men was bang dat de rijksadviseurs kostbare ‘artistieke eischen’ 

zouden gaan stellen. Een pleidooi van het College, waarin het stelde dat men 

slechts werd geleid door overwegingen van ‘zuiver constructieve aard’ mocht 

niet baten. Een beroep op het rationalisme was onvoldoende om de Kamer er 

toe te bewegen de beoordeling van architectonische ontwerpen bij wet te 

regelen en de minister zag er van af deze voorwaarde formeel vast te leggen.13 

Staatsbemoeienis met de kerk lag – buiten de financiële ondersteuning – hoe 

dan ook zeer gevoelig. De afdeling Waterstaat had zich in de periode dat deze 

verantwoordelijk was voor de beoordeling van de kerkbouwplannen 

zorgvuldig beperkt tot opmerkingen van bouwtechnische aard: het ging 

steeds alleen om de betrouwbaarheid van de constructie. 14 Het College wist 

echter ook de indieners van kerkbouwplannen zijn normen op te leggen. Niet 

zonder bravoure schreef de secretaris De Stuers in zijn tweede jaarverslag dat 

aangezien men het de kerkbesturen niet kwalijk kon nemen dat zij met 

slechte plannen kwamen – de indieners waren meest ‘behoeftige gemeentes’ 

in kleine plaatsen en de plannen werden gemaakt door de dorpstimmerman 

of de lokale opzichter van Waterstaat, waar men niet veel van kon verwachten 

– en aangezien het subsidie niet geweigerd mocht worden, het College dus 

niets anders overbleef dan ‘zelve de vereischte verbeteringen aan te geven’ 

om te voorkomen dat belastinggeld zou worden verkwist aan slecht gebouwde 

kerken.15 Zo verschafte men zich tegen de bedoeling van de minister een 

vrijbrief stevig in te grijpen in de ontwerpen of zelfs geheel nieuwe te maken. 

Dit overigens meestal tot tevredenheid van de kerkbesturen, die zonder extra 

kosten een degelijk ontwerp kregen, vaak inclusief bestek en begroting en 

met gratis adviezen tijdens de bouw. Terloops gebruikten de architecten zo 

het College om hun positie te verstevigen ten opzichte van de ingenieur, de 

aannemer en de timmerbaas: neem een architect, en alles komt goed, zo 

luidde de onuitgesproken boodschap.  

Naar aantallen gemeten lag in het werk van het College het accent op 

adviezen over de monumenten. Maar de reeks gebouwen en gebouwtypen die 

in de vier jaar van zijn bestaan op tafel kwamen, stelde het College in staat de 

rationele beginselen te introduceren als overheidsnorm. De adviezen laten 

zien dat men hierbij voortvarend te werk ging. Victor de Stuers bleek een 



     

snel, handig en slagvaardig secretaris, met een goed begrip en een scherp oog 

voor architectuur en bouwen. Bij de aanvang van zijn taak had Cuypers hem 

bovendien geholpen dit begrip in ‘de juiste richting’ te ontwikkelen en hem 

als ‘bijna leek’ – zoals De Stuers zelf het jaren later in een terugblik aangaf – 

met een korte uitleg van het onderscheid tussen ‘le style’ en ‘les styles’ de 

ogen geopend voor de rationele beginselen.16 In korte tijd groeide er een 

bijzonder effectieve adviespraktijk, waarbij De Stuers de ingediende 

ontwerpen, voorzien van kritische vragen ten aanzien van de betrachte 

‘rationaliteit’, voor preadvies doorgaf aan een van de leden. Bij bouwplannen 

was dat in veel gevallen Cuypers. De plenaire vergadering behoefde deze 

preadviezen slechts van commentaar te voorzien en goed te keuren. De norm 

was snel gevonden en de introductie verliep soepel.  



     

Normaaltypen in de kerkelijke bouwkunst 

 

Na een jaar werk kon het College in zijn verslag aan de minister al zeven 

voorbeelden melden van kerkelijke ontwerpen waarover was geadviseerd: 

predikantswoningen te Lith, Sirjansland, Spaarndam en Assendelft, 

Nederlands Hervormde kerken te Drogeham en Petten en een kerkgebouw 

met pastorie voor de rooms-katholieke parochie te Helenaveen. Geen van alle 

opzienbarende ontwerpen. Maar via de adviezen – met name Lith, 

Helenaveen en Drogeham – werd binnen het College de norm voor de 

kerkbouw gedefinieerd. Voor al deze plaatsen werden nieuwe ontwerpen 

gemaakt en als ‘normaaltype’ gepresenteerd aan de minister van Financiën. 

In het jaarverslag verklaarde De Stuers dat bij de behandeling van deze 

gebouwen steeds in het oog was gehouden ‘dat geen andere verfraaiing 

gezocht mocht worden, dan die welke men zonder vermeerdering van kosten 

tegelijk met en als een gevolg van een degelijke en duurzame constructie kan 

verkrijgen.’ Kostbare ornamenten waren niet nodig, zo pareerde hij de angst 

van de minister en de Tweede Kamer, men hoefde slechts een aantal 

hoofdwetten na te leven: ‘dat niets in een gebouw worde aangebracht, wat 

niet door de constructie daarvan gemotiveerd wordt, dat van de beschikbare 

bouwstoffen tot het verkrijgen van een fraai aanzien zooveel partij getrokken 

worde als zonder verhooging van kosten mogelijk is, en dat eindelijk lijnen, 

vormen en verhoudingen harmonisch gekozen zijn.’ De rationele beginselen 

naar Viollet-le-Duc werden kortom vrijwel letterlijk tot norm verheven; het 

doelmatige, waarheidsgetrouwe en spaarzame schoon van het gotisch 

rationalisme werd de minister voorgehouden als de juiste grondslag voor  de 

gebouwen van het Rijk. Dat de begrotingen van de door het College 

ontworpen gebouwen daarbij soms hoger uitvielen, lag niet aan hen, zo 

verklaarde De Stuers, maar aan de ondeugdelijkheid van de constructie van 

het ingediende ontwerp – een zuinigheid die de opdrachtgever duur kon 

komen te staan. Hij gaf de minister daarbij het voorbeeld van een 

gesubsidieerd kerkje te Folsgare, dat zonder architect door landarbeiders was 

gebouwd en na tien jaar wegens bouwvalligheid gesloopt had moeten worden. 

Op de lange termijn zou het belastinggeld beter besteed zijn door meer 



     

middelen uit te trekken voor een goed gebouw, dan wrak timmermanswerk te 

subsidiëren, zo stelde hij. In het voorbijgaan kreeg het classicisme daarbij een 

snier: juist blinde vensters, ingemetselde caissons en zuilen zonder doel of 

reden werden in het verslag aangeduid als elementen die een kerk duur 

maken.17 

Dat de rijksadviseurs van deze schijnbaar onbeduidende ontwerpen veel werk 

maakten – werk dat zij bovendien ‘om niet’ verrichtten – onderstreept dat 

zijn hun taak als kunstopvoeders serieus namen. Juist het van onder af 

opbouwen van kunstgevoel en kwaliteitsbesef bij het volk rekenden zij, zo 

blijkt, tot hun taak, niet alleen de zorg om de architectonische kwaliteit van 

monumentale overheidsgebouwen. De afgelegen plaatsen en de kleine 

dorpsgemeenschappen, verstoken van iedere architectonische cultuur, waren 

belangrijk in dit beschavingsoffensief omdat zij anders uitgeleverd zouden 

worden aan beunhazen en amateurs. Vooral Cuypers besteedde vele 

onbetaalde uren aan het herzien of opnieuw maken van ontwerpen, 

werktekeningen, begrotingen en bestekken en adviseerde ook wel ter plekke 

bij de uitvoering. Pas na ruim een jaar kwam er een tekenaar-opzichter in 

dienst van het College die een deel van dit werk overnam. 

Cuypers’ preadviezen en de schetsontwerpen voor de predikantswoning te 

Lith en de katholieke kerk te Helenaveen laten zien hoe zijn ervaring met een 

steeds verdergaand ‘gerationaliseerde’ probleemanalyse, ontwerpmethodiek 

en bouwpraktijk hem in staat stelden als het ware een minimumnorm te 

formuleren voor het kerkelijke bouwen en deze in de praktijk tot een succes 

te maken. Een ‘ware’ constructie en een ‘goed organische’ compositie worden 

steeds ingezet om het gebouw te doen spreken in landschap, dorpsgezicht of 

stadsbeeld. Ornament was niet of nauwelijks aan de orde. Hij raadde het zelfs 

af: beter geen ornament dan duur en/of slecht ornament. Figuratief 

beeldhouwwerk kwam in het geheel niet ter sprake. Wel adviseerde hij ter 

verlevendiging van de gevel optimaal partij te trekken van de toegepaste 

materialen. Bakstenen konden met nauwelijks extra kosten in drie kleuren 

worden toegepast – rood, geel en zwart – de laatste kleur eenvoudig te 

verkrijgen door stenen in koolteer te dopen – en met een zorgvuldig gekozen 

verband tot een aansprekend constructief geheel worden gemaakt. Houtwerk 



     

kon, in verschillende kleuren geschilderd, de constructie en de compositie 

verhelderen en verlevendigen. De kleuren van de materialen ‘naar hun aard’ 

toegepast in het constructief verband namen de plaats in van ornament en 

bouwbeeldhouwwerk als stijldrager. Voor het interieur adviseerde hij waar 

mogelijk een beschildering volgend aan de constructie, steeds met de 

opmerking dat de beschildering, als het budget dit niet toeliet, ook later 

uitgevoerd zou kunnen worden.18 

Voor de nieuwe predikantswoning te Lith had de dorpstimmerman een breed 

uitgesmeerde laagbouw ingediend voorzien van een enorme piramidale kap. 

Van deze inefficiënte en kostbare aanpak liet het College geen spaan heel. 

Uitgaande van een logische groepering van de ruimten ontwierp Cuypers – 

aan wie het ontwerp ‘ten fine van pre-advies’ ter hand was gesteld – 

vervolgens een compact gebouw in twee lagen, waarmee geveloppervlak en 

kap werden geminimaliseerd. ‘In ons ontwerp is alle ornementatie 

weggelaten en wordt het aangenaam aspect van het gebouw eenvoudig 

gezocht in het juist uitdrukken van de constructieve vormen en in de goede 

proporties der onderdelen’, schreef het College in zijn advies en dit ontwerp 

werd de minister aangeboden ‘als type voor een pastorie’.19 Juist in deze 

minimumopgaven bleek de effectiviteit van het gotisch rationalisme als 

ontwerpstrategie. Stijl werd gereduceerd tot een doelmatige organisatie, een 

hechte constructie, een eerlijk gebruik van inheemse materialen en een goede 

proportionering. Ornament was niet meer aan de orde. De geometrie bleef de 

abstracte grondslag van het ontwerp. Materiaal en constructie namen de 

plaats in van geschiedenis en natuur als bron van ornament. Zo er iets was in 

de richting van een ‘officiële’ ornamentstijl onder het bewind van het College, 

dan was dat niet een historische stijl, een uit het verleden verkozen 

ornament, maar de structurele polychromie ontleend aan de traditionele – 

dat wel – Noord-Europese baksteenbouw, die elders al langer populair was. 

Louter inheems was deze overigens niet: juist bij het opnieuw ontdekken van 

de structurele polychromie speelde, zoals eerder aangegeven, de Noord-

Italiaanse bouwkunst een belangrijke rol. Het College nam de verspreiding 

van de nieuwe norm actief ter hand en het ontwerp voor de predikantswoning 

werd afgebeeld in de eerste aflevering van de Mededeelingen van het College 



     

van Rijksadviseurs, in feite een officiële uitgave van het jaarverslag. Daarin 

verscheen tegelijk een tweede normaaltype: de rooms-katholieke kerk te 

Helenaveen. 

In het ontwerp voor deze kerk liet het College zich van zijn meest radicaal 

rationele kant zien en balde Cuypers – verantwoordelijk voor de tekening – 

twintig jaar ervaring als kerkbouwer samen in een gebouw waarin met een 

absoluut minimum aan middelen een maximum aan effect werd bereikt. Het 

voor subsidiëring ingediende ontwerp werd afgekeurd vanwege de slechte 

constructie, het kostbare en overtollige ornament en de ‘karakterloosheid’ 

van het gebouw. Het was geen kerk maar een schuur en dit plan, zo schreef 

men de minister, viel niet te verbeteren, ook niet op de manier zoals 

voorgesteld door de ingenieur van Waterstaat.20 Het College ging nog een 

stap verder en maakte ook het programma van eisen onderwerp van 

beoordeling: het kerkbestuur had de opgave niet juist gesteld, zo vond men. 

Helenaveen was een jonge veenkolonie in het hartje van de Peel en er diende 

rekening gehouden te worden met een snelle groei van de bevolking. Het 

gebouw moest dus uitbreidbaar zijn. De parochie was arm en Cuypers, 

gewend met zijn ontwerpen een voorschot te nemen op de toekomst, maakte 

een geheel nieuw ontwerp voor een in etappes te bouwen kerk. De laatste 

travee van het schip kon in eerste instantie dienstdoen als altaarruimte, in 

afwachting van later toe te voegen traveeën en de bouw van een koor met 

apsis; een deel van de zijbeuk kon afgeschot worden als sacristie. De 

vormgeving van de zijbeuken, als een reeks zijkapellen met steekkappen en 

hoge vensters, is een vanuit historische motieven ontwikkelde vondst 

waarmee hij een reeks problemen van de dorpskerk, traditioneel een 

pseudobasiliek, in één keer oploste.21 Al sinds zijn eerste dorpskerk in Oeffelt 

worstelde Cuypers met het licht en de ruimtewerking in dit bescheiden 

kerkbouwtype. Met grote legramen (Oeffelt) of dakkapellen in de schuine kap 

(toegepast in Kloosterburen) had hij geprobeerd de lichtinval te verbeteren, 

eigenzinnige, maar weinig geslaagde oplossingen.22 De bijzondere zijbeuken 

geven het interieur van de kerk in Helenaveen echter het ruime karakter van 

een hallenkerk en zorgen tegelijk voor een prettige, royale lichtinval van 

opzij. Bijkomend voordeel was dat er geen luchtbogen of steunberen meer 



     

nodig waren, een duur en kwetsbaar element in de constructie. De 

steekkappen schoren tevens het schip en de kap en kunnen zonodig ook de 

druk van een stenen gewelf opvangen, zoals Cuypers in hetzelfde jaar met zijn 

ontwerp voor de kerk in Neerbosch liet zien. Wat constructief nog nodig was 

aan steunberen kon binnen de kerk geplaatst worden – zoals hij eerder had 

gedaan in Doetinchem – zodat men zich hiervoor van zachtere en dus 

goedkopere ‘gewone rode stenen’ kon bedienen. Spaarzaamheid in de 

constructie werd in het ontwerp voor Helenaveen tot het uiterste 

doorgevoerd: alle gevels zijn ‘afgeknot’ met wolfseinden, wat weer een 

besparing opleverde in steenwerk. Deze wolfseinden pasten bovendien goed 

bij het landelijk karakter van de kerk, zo stelden de rijksadviseurs in hun 

brief aan de minister, al konden ze bij een wat ruimer budget ook vervangen 

worden door topgevels met hogels. Daarmee zou het silhouet nog wat worden 

aangescherpt. En dat was uiteindelijk een cruciaal aspect van dit motief: 

tezamen bieden deze als een reeks zijkapellen vormgegeven zijbeuken een 

levendiger silhouet en maken de kerk met de verwijzing naar het beeld van 

kloek en kuikens – in de woorden van Reichensperger – tot sprekend 

middelpunt van de nieuwe kolonie. De verbeelding van de rol van de kerk als 

bindende kracht in de gemeenschap werd ook in de minimum variant niet 

vergeten. De economie dwong Cuypers hier zijn beginselen tot in hun uiterste 

consequentie door te voeren. Het resultaat was een normaaltype voor de 

dorpskerk. De toren, die voorlopig slechts tot de eerste verdieping zou 

kunnen worden opgetrokken, werd, ook weer uit oogpunt van bezuiniging, 

náást het schip geplaatst. Dan hoefde deze niet de volle breedte van het schip 

te beslaan. Een asymmetrisch geplaatste toren was bovendien een ideaal 

middel om de compositie te verlevendigen en de kerk een meer bij het 

landschap passend schilderachtig karakter te verlenen.23  

Het ontwerp voor de pastorie bij de kerk te Helenaveen werd bekritiseerd 

vanwege de ondoelmatige en ruimte verspillende indeling, het gebruik van 

gepleisterde muren, de ‘oncierlijke silhouette’ en het ongepast karakter. De 

woning van haar dienaar leek belangrijker dan de kerk zelf. Ook hiervoor 

werd een nieuw ontwerp geleverd: ‘De gehele constructie die zeer hecht en 

eenvoudig is tracht het denkbeeld weer te geven van een in de heide 



     

geplaatste dorpspastorie’, zo meldden de rijksadviseurs de minister van 

Financiën. ‘Frapper, frapper toujours’ lijkt de strategie te zijn geweest in deze 

adviezen. Steeds werden de uitgangspunten herhaald. En men bleef zeer 

praktisch ingesteld. De goten van de nieuwe pastorie waren zo ontworpen dat 

bij lekkage de muren niet beschadigd konden worden, want, zo 

veronderstelde men, op het land was niet altijd een loodgieter bij de hand.  

In de Mededeelingen werd bij deze normaalkerk ook een begroting geleverd 

en het ontwerp werd herhaaldelijk ten voorbeeld gesteld aan andere 

subsidieaanvragers. Het kerkbestuur van het Limburgse Merkelbeek kreeg 

bijvoorbeeld met de beschikking over hun subsidie aanvraag een kopie van de 

tekening van Helenaveen toegestuurd. Zo werd het beeld van de kerk via de 

adviezen van het College van Rijksadviseurs in de praktijk van alledag 

gereduceerd tot de kern van het christelijke bouwen: op betaalbare wijze 

degelijk en geëigend vormgeven aan het kerkelijk leven in een parochie.24 Via 

het ministerie van Financiën en het College van Rijksadviseurs werd de 

middeleeuwse dorpskerk, die als model een belangrijke rol had gespeeld in de 

neogotische beweging, het officiële prototype voor de kerk voor het 

‘Existenzminimum’ in Nederland.  

Naast de constructie bleef, zoals blijkt uit de opmerking over de pastorie, het 

karakter, de gepaste uitdrukking van de functie van het gebouw, het 

beoordelingscriterium. De middelen om het karakter uit te drukken waren 

echter niet meer in de eerste plaats een historische stijl of een bepaald 

ornament, maar de ruimtelijke organisatie, de constructie en de toegepaste 

materialen. Voor zover na te gaan, was dit in beginsel geen aanleiding voor 

discussie onder de leden van het College. Allen lijken deze lijn te hebben 

gevolgd. 

 

De synagoges vormden hierbij overigens een uitzondering. Katholieke en 

protestantse dorpskerken leken min of meer volgens dezelfde esthetische 

norm te kunnen worden uitgevoerd. In de normering van de synagoges werd 

het eigen karakter echter ook via de stijlvormen benadrukt. Bij de 

beoordeling van de synagoge in Coevorden werden in beginsel dezelfde 

criteria gehanteerd als in Lith en Helenaveen. De dispositie deugde niet. 



     

Mannen en vrouwen kerkten bij de israëlieten gescheiden, dus moesten er 

ook twee ingangen zijn, zo stelden de adviseurs. De constructie van de kap 

was niet goed en de toepassing van portlandcement voor plinten, kozijnen en 

kordonbanden uit den boze. Het College fulmineerde onophoudelijk tegen 

het ‘beportlanden’ van gebouwen. Het klokkentorentje paste bovendien niet 

bij het karakter van het gebouw. Het kon evengoed op een school staan. 

Daarbij speelden klokken geen rol bij de gang naar de synagoge of de joodse 

eredienst. Ook hier kreeg Cuypers de opdracht een nieuw ontwerp te maken. 

Hij tekende een polychroom bouwwerk, opgetrokken in dragend schoon 

werk. In het advies aan de minister werd hieraan de opmerking toegevoegd: 

‘de stijl geeft onmiddellijk te kennen dat men met een synagoge te doen heeft, 

welke ter wille van haar oorsprong noodwendig een oriëntaalsch-arabisch 

karakter moet hebben. Dit karakter is hier in de konstruktie van de kap, in 

het metselwerk en in de inwendige decoratie duidelijk’.25 Een gelijksoortig 

advies ging, weer met een ontwerp van Cuypers, naar de joodse gemeente in 

Vriezenveen.26  

Bewust of onbewust leidde de historiserende variant van de karakterleer – 

waar Cuypers zich hier in feite van bediende – bij deze ontwerpen tot het van 

overheidswege onderstrepen van het verschil tussen christendom en 

jodendom. Een waardeoordeel werd hier overigens niet aan verbonden en 

deze karakterisering kan evengoed onderscheidend als emancipatorisch 

opgevat worden. Het gekozen ornament paste bovendien vanuit het 

stijlpluralisme bij het karakter van het gebouw. Cuypers lijkt overigens vooral 

te hebben aangehaakt bij de eigen ontwikkeling van de synagoge in de 

diaspora. Hij had eerder in Eindhoven een synagoge ontworpen en ook daar 

het in de Europese synagogebouw inmiddels gebruikelijke moors-arabische 

ornament toegepast, verwijzend naar de bloeiperiode van de joodse 

gemeenschap onder de Moren in Spanje. Owen Jones had dit ornament in 

zijn Grammar of Ornament onder de aandacht gebracht en daarmee een 

belangrijke bijdrage geleverd aan de popularisatie ervan.27 Cuypers zette het 

ornament hier in als uitdrukking van de historische en culturele wortels van 

een groep in de samenleving, in wezen niet anders dan hij eerder voor de 

katholieken had gedaan met de gotiek.  



     

Normen voor behoud en herstel: de kerk te Drogeham 

 

Bij het advies over de restauratie van de Nederlands Hervormde kerk in 

Drogeham was wel sprake van een duidelijke stijlkeuze, maar hier betrof het 

dan ook herstel en herbouw van een dertiende-eeuws kerkje. 

Monumentenzorg was, als gezegd, de grootste taak van het College. Dat 

thema is in deze studie verder niet aan de orde.28 Maar het geval Drogeham 

typeert tegelijk de opvatting van het College over de relatie tussen oud en 

nieuw, tussen historische resten en te herstellen onderdelen en – en dat is 

hier, met het oog op het vervolg wel relevant – over de relatie tussen 

historische monumenten en eigentijdse nieuwbouw.  

In het tweede jaarverslag gaf het College een uitgebreide verklaring van zijn 

beginselen in de omgang met monumenten. Men sprak in dit verband van 

‘adviezen betreffende plannen tot herstelling van gebouwen geheel of 

gedeeltelijk op kosten van het Rijk ondernomen’; de herstelling van 

‘gebouwen welke hetzij uit het oogpunt van Kunst hetzij voor de geschiedenis 

in het algemeen of voor die der bouwkunst merkwaardig zijn’ vroeg daarbij 

om ‘bijzondere voorzichtigheid’.29 Bij deze adviezen werd een scherp 

onderscheid gemaakt tussen behoud en herstel, dat wil zeggen tussen 

onderhoud en reparatie aan de ene kant en restauratie aan de andere kant. 

Het eerste verdiende veruit de voorkeur en men bepleitte dan ook voor ieder 

monument een ‘onderhoudsplan’ te maken: ‘Daardoor zou het gevaar voor 

verminking verdwijnen en tevens op den duur door het gewone onderhoud 

alleen, het monument schier in denzelfden toestand kunnen gebracht 

worden, waarnaar een opzettelijke restauratie streeft.’ Als er dan toch 

onderdelen hersteld moesten worden, wat in de praktijk veelvuldig het geval 

was, diende men eerst onderzoek te doen naar het ‘primitieve werk’ en bij 

eventuele ingrepen hier zorgvuldig aantekening van te houden, ‘zoodat 

wanneer later te eenige tijd een deugdelijke en grondige restauratie moet 

ondernomen worden, men [niet] de zoo gewenschte sporen van het 

primitieve werk mist, die voor den bouwmeester een onschatbaar leidraad 

vormen’. Wat het ‘zuiver technische’ betreft, moest men bij reparatie en 

herstel zo veel mogelijk de oorspronkelijke wijze van construeren trachten te 



     

ontdekken en te hervatten. Nieuwgebruikte materialen moesten ‘aan de oude 

gelijksoortig zijn’ en veel aandacht moest er aan besteed worden ‘de 

primitieve vormen aan al de deelen van het gebouw weer te geven’. Kortom 

behoud ging voor herstel en herstel moest gebaseerd zijn op onderzoek en 

analyse van het bestaande. ‘Zoowel voor goede herstellingen als voor een 

verstandig onderhoud’, zo concludeerden de adviseurs, ‘is het noodig dat de 

bouwmeesters zich met ijver toeleggen op de studie der oude architectuur, 

een studie’, zo voegde men er aan toe, ‘waardoor zij niet alleen vroegere 

vormen en ornementatie kunnen leeren kennen, maar ook vooral een schat 

van constructieve beginselen kunnen verzamelen, waarvan vaak de 

ondervinding leert dat de toepassing nog heden ten dage nuttig kan zijn.’ 30 

Deze combinatie van geschiedenis en eigen tijd is waar het hier om gaat.  

Met deze schijnbaar achteloze opmerking – tevens de slotboodschap van het 

jaarverslag – onderstreepte het College de in zijn opvatting noodzakelijke 

samenhang tussen historische wetenschap en moderne kunst en gaf 

publiekelijk uiting aan zijn geloof in het belang van het historisch 

gebouwenonderzoek voor de ontwikkeling van de architectuur en het 

architectonisch denken in de eigen tijd. In de formulering weerklinkt het 

gedachtegoed van Viollet-le-Duc en het door hem gemaakte onderscheid 

tussen onderhoud en restauratie lijkt toonaangevend te zijn geweest voor het 

denken over monumentenzorg bij het College. Onderhoud was een oud 

gegeven – al hoorde daar een wisselende ethiek bij in de omgang met de 

historische bouwsubstantie. Restauratie, zo benadrukte Viollet-le-Duc, was 

iets nieuws, pas zo’n vijfentwintig jaar in zwang, en in de Dictionnaire gaf hij 

een definitie van dit nieuwe fenomeen: ‘Restaurer un édifice, ce n’est pas 

l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complèt qui 

peut n’avoir jamais existé a un moment donné.’31 Door onderscheid te maken 

tussen onderhoud en restauratie probeerde Viollet-le-Duc het verschil in 

betekenis aan te geven tussen twee manieren van omgaan met het 

monument, tussen twee functies van het monument. Enerzijds het louter 

onderhouden van een object met het oogmerk dit te behouden, als 

overblijfsel van architectuurhistorisch belang of als herinnering aan de 

geschiedenis. Anderzijds het restaureren van een object, met het oogmerk dit 



     

blijvend te laten functioneren en het in volmaakte staat als model aan de 

eigen tijd voor te kunnen houden. Het historische gebouw krijgt zo, door 

restauratie, de rol van ‘monument type’. Het representeert het ideaalbeeld 

van een historisch moment in het ontwikkelingsproces van de architectuur. 

Daarmee wordt het bruikbaar voor het leren begrijpen van het 

architectonisch denken in een bepaalde periode en inzetbaar als voorbeeld 

voor mogelijke toepassingen van dat gedachtegoed in de eigen tijd. En daar 

ging het Viollet-le-Duc uiteindelijk om. Rond het midden van de negentiende 

eeuw geloofde bijna niemand dat in de gotiek sprake was van een theoretisch 

onderbouwde architectuur. Om de beginselen van de gotiek in te kunnen 

zetten als nieuw paradigma in de eigen tijd moest dus, als eerder uiteengezet, 

bewezen worden dat dit wél het geval was. Restauraties speelden daarbij een 

belangrijke rol. Ze maakten de beginselen inzichtelijk. De reconstructies of 

‘restauraties’ van Viollet-le-Duc gebeurden veelal op ware grootte – wat 

mogelijk was omdat veel van de in zijn ogen voorbeeldige gebouwen hun 

functie hadden behouden, of in ieder geval nog in gebruik waren, zodat men 

bereid was er in te investeren. De wetenschappelijke onderbouwing speelde, 

begrijpelijk gezien het voorgaande, een belangrijke rol bij deze reconstructies. 

Viollet-le-Duc legde er de nadruk op dat men in de archeologie, net als in alle 

andere moderne wetenschappen, Georges Cuvier in de vergelijkende 

anatomie voorop, door onderzoek, ordening, vergelijking en analyse 

geleidelijk was doorgedrongen tot de algemene wetten die de kunstobjecten 

in de tijd met elkaar verbonden. En juist het blootleggen van deze vergeten 

waarheden (‘exhumer des vérités oubliées’) zag hij als een van de meest 

werkzame middelen voor het bevorderen van de vooruitgang in de kunst.32 

Het antwoord op de keuze tussen onderhouden of restaureren lag dus in de 

beantwoording van de vraag of het gebouw louter monument was, een 

overgeleverd historisch restant van emotionele of wetenschappelijke 

betekenis, of dat het beschouwd moest worden als levensvatbaar leermodel 

voor de eigen tijd. Dat Viollet-le-Duc, als aanhanger van de ‘progrès continu’, 

zeker bij sleutelmonumenten, voor het laatste koos behoeft nauwelijks nog 

betoog. Zoals Cuvier aan de hand van een aantal wervels complete skeletten 

van voorwereldlijke dieren wist te reconstrueren om zo de ontwikkelingsgang 



     

van het leven op aarde zichtbaar te maken, zo achtte Viollet-le-Duc zich via 

zijn historisch-analytische onderzoeksmethode in staat, zag het als zijn 

opdracht, aan de hand van bouwsporen en fragmenten middeleeuwse 

bouwwerken te reconstrueren, of zelfs te construeren, om de 

ontwikkelingsgang van het denken over architectuur zichtbaar te maken. Zijn 

ideale kathedraal en zijn ideale raadhuis – weergegeven in de Dictionnaire en 

nog eens apart beschreven in zijn Histoire d’une cathédrale et d’un hôtel de 

ville33 – waren in zekere zin van dezelfde orde als de gereconstrueerde 

skeletten en de modellen van dinosauriërs die in de loop van de negentiende 

eeuw de natuurhistorische musea gingen bevolken. Daar komt bij dat 

restauratie voor Viollet-le-Duc ook inhield het aanpassen van een historisch 

bouwwerk aan eigentijds gebruik. Monumenten moesten zo veel mogelijk een 

rol blijven spelen in het dagelijks leven. Dat was belangrijk voor het fysieke 

behoud en cruciaal voor het zeker stellen van de bijdrage van het gebouw aan 

de eigentijdse cultuur. Als object van studie of toerisme zouden deze van veel 

geringere culturele en maatschappelijke betekenis zijn dan als functionerend 

(openbaar) gebouw. Aanpassingen maken was daarvoor onvermijdelijk en, 

mits deze de in het gebouw vervatte beginselen volgden, vanzelfsprekend. Dit 

was, naar zijn opvatting, door de eeuwen heen altijd gebeurd. Restauratie had 

dus, in tegenstelling tot onderhoud en reparatie, uiteindelijk weinig met de 

geschiedenis van doen, maar alles met de eigen tijd, met het debat tussen 

Viollet-le-Duc en de Académie des Beaux-Arts, met zijn streven naar herstel 

van de architectuur als betekenisdrager, kortom met het zoeken naar een 

nieuw paradigma.34 

En gezien de aanbeveling aan het slot van het jaarverslag ging ook het College 

van Rijksadviseurs deze kant op. Het herstellen van oude gebouwen was voor 

hen geen doel op zich, maar werd gezien als onderdeel van een 

architectonische opvoedingscampagne van de overheid, gericht zowel op het 

Nederlandse volk, dat via de monumenten besef van smaak, in het bijzonder 

een nationale smaak, moest worden bijgebracht, als op de architectonische 

professie, die via de monumenten doordrongen moest worden van het 

bestaan van zoiets als een nationale architectuur, een nationaal 

bouwbeginsel. Bij gebouwen die geen functie meer vervulden of konden 



     

vervullen – bijvoorbeeld kasteelruïnes of resten van vestingwerken – koos 

men voor behoud, veelal in een romantische landschappelijke setting;35 bij 

gebouwen die wel nog functioneerden – raadhuizen, kerken, woonhuizen – 

was restauratie een optie. Uit dit perspectief zijn de restauratieadviezen en 

het bijbehorend historisch onderzoek dus te lezen als normstellende 

bijdragen aan het denken over de architectuur in de eigen tijd, openbaar 

gemaakt via de Mededeelingen. Cuypers publiceerde hierin, naast de 

bijdragen over Lith en Helenaveen, over Noord-Hollandse woonhuizen, de 

Oosterpoort te Hoorn en de constructie en decoratie van middeleeuwse 

deuren.36 Deze bijdragen werden steeds ruim geïllustreerd en voorzien van 

juist voor eigentijdse bouwmeesters zeer bruikbare bladen met details, 

getekend en uitgewerkt door R. Redtenbacher, in 1875 als tekenaar in dienst 

getreden bij het College, in een direct aan de plaatwerken van Ungewitter 

verwante tekentrant.37 Deze moeten dan ook niet worden gelezen als 

toevallige mededelingen van een lid van een historische commissie, maar als 

doelbewuste bijdragen aan het denken over de relatie tussen de geschiedenis 

en de eigen tijd in de architectonische ontwerppraktijk en aanzetten naar een 

nieuwe norm in het bouwen van de overheid.  

Voorlopig profiteerden echter alleen de leden van het College zélf van het 

werk.  

In de eerste anderhalf jaar passeerde, naast de voorstellen voor nieuwbouw, 

een representatieve doorsnede van de Nederlandse bouwkunst van de vroege 

Middeleeuwen tot aan de barok de revue. De architectleden van het College – 

Cuypers, Gugel en iets later Isaac Gosschalk – kregen hun vele onbetaalde 

uren gehonoreerd in de vorm van een intensieve cursus vaderlandse 

architectuurgeschiedenis.38 Bij iedere aanvraag ging één van hen ter plekke 

kijken en bracht rapport uit aan de vergadering. Dit dwong hen monumenten 

van zeer uiteenlopende aard en uit zeer verschillende tijdperken tot in detail 

op te meten en te onderzoeken. Cuypers nam een groot deel van dit werk op 

zich en de vele vondsten die hij daarbij deed en de nieuwe inzichten die hij 

verwierf ten aanzien van het ontwerp en de bouwpraktijk in het verleden 

waren van directe invloed op zijn eigen werk. Getuige zijn schets- en 

aantekenboekjes verzamelde hij onderweg grote hoeveelheden oplossingen 



     

 

n 

voor praktische en constructieve problemen, in het bijzonder bij het bouwen 

met dragend baksteenwerk, en een schat aan nieuwe mogelijkheden voor de 

verwerking van ornament en de toepassing van kleur.39 Hij had in de loop 

der jaren een scherp vermogen ontwikkeld voor het analyseren van gebouwen

en wist in kort bestek, soms in één tekening, de hoofdkenmerken van ee

monument weer te geven.40 

Ook in het Friese Drogeham was Cuypers degene die ter plekke ging kijken. 

Het betrof de gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van een bouwvallig 

dertiende-eeuws kerkje, in gebruik bij de Nederlands Hervormde Gemeente. 

Het schip zou gesloopt worden, maar de toren bleef behouden. Restauratie 

van het schip was mogelijk, zo stelde Cuypers vast, maar dit zou duurder zijn 

dan nieuwbouw. Gezien de beperkte subsidiemogelijkheden konden de 

rijksadviseurs dit dus niet afdwingen. Zij hadden echter ernstige kritiek op 

het plan omdat niet was getracht het nieuwe schip – beoordeeld als een 

‘schoollokaal’ van ‘onkerkelijk karakter’ – ‘in harmonie te brengen’ met de 

oude toren. En dat kon in dit geval juist gemakkelijk ‘omdat de stijl die men 

behoort te volgen, de Romaansche, stellig diegene is welke het best toelaat 

om goedkoop te werken’, aldus het advies aan de minister.41  

Opnieuw was er veel aandacht voor constructie en materiaalgebruik, de 

centrale thema’s in het werk van de adviseurs. Voor het muurwerk werd een 

constructief en esthetisch fraaiere halfsteensspouwmuur getekend; de kap 

werd zo ontworpen dat deze ‘hechtheid met cierlijkheid en lichtheid paart’ en 

men sprak een voorkeur uit voor een leien dakdekking, wat een strakker en in 

het winderige Friesland minder kwetsbaar dakvlak opleverde dan pannen. 

Steeds probeerde het College te laten zien hoe eenvoudige, ware constructies 

met zorgvuldige materiaaltoepassing als vanzelf een mooi gebouw opleveren. 

‘Wetend hoe schaarsch goede architecten zijn, en hoe weinig gelegenheid een 

dorpsgemeente bezit om goede ontwerpen te verkrijgen’ leverde men er een 

ontwerp bij van de hand van Cuypers ‘dat de kerk in zijn oorspronkelijke 

toestand herstelt’. Maar men ging een stapje verder. Cuypers had in één 

moeite door een ontwerp gemaakt voor de beschildering van het interieur, 

qua kleuren en ornamenten ‘ontleend aan thans nog bestaande Friese kerken’ 

en dit werd als vrijblijvend advies meegezonden. Het kerkbestuur was zeer 



     

tevreden met de gratis ontwerpen en nam ook het aanbod van de 

rijksadviseurs zo nodig meubilair in stijl mee te ontwerpen graag aan. Zo 

werd niet alleen aan het exterieur overeenstemming in stijl bereikt tussen 

oud en nieuw, maar kreeg ook het interieur van dit deels romaanse, deels 

neoromaanse kerkje een passende aankleding en meubilering. Het oproepen 

van een gaaf historisch beeld nam de plaats in van het originele werk.  

De norm voor het omgaan met monumenten was gezet. Behoud ging voor 

herstel. Bij herstel diende dit op grond van bouwhistorisch onderzoek en in 

overeenstemming met het bestaande te gebeuren. Lokale bronnen dienden 

als voorbeeld gebruikt te worden voor het aanvullen van ontbrekende 

onderdelen. Herstel kon daarbij ook inhouden het aanpassen, voltooien of 

gedeeltelijk herbouwen van een gebouw met het oog op veranderd of nieuw 

gebruik in de eigen tijd, mits volgens de beginselen vervat in het ‘primitieve’ 

werk. Al met al een programma dat weinig verschilde van hetgeen Viollet-le-

Duc – overigens onder verwijzing naar de praktijk in Duitsland en Engeland 

– onder het lemma ‘restauration’ had geformuleerd in zijn Dictionnaire. Het 

creëren van een nieuwe eenheid tussen oud en nieuw, werkend vanuit de 

beginselen gedicteerd door het monument en de stijl van het bestaande 

ornament volgend, was ook voor hem de essentie van het restaureren. Een 

dergelijke restauratie was overigens bepaald niet waardevrij en kon tot felle 

discussies leiden, zoals Cuypers in zijn particuliere praktijk al had ervaren bij 

de verwezenlijking van zijn plannen voor de voltooiing van de Munsterkerk in 

Roermond.42 



     

Nieuwbouwplannen van de genie: de bevordering van de ‘lust tot 

studie der schoone bouwkunst’ 

 

Bij de beoordeling van seculiere openbare gebouwen keek het College, net als 

bij de kerkelijke gebouwen, eerst naar de situatie, de dispositie, de 

constructie en het materiaalgebruik, dan naar de compositie en het 

gevelontwerp. En ook bij deze gebouwen was het ornament in principe 

sluitpost: stijl kwam voort uit het goed oplossen van de gestelde opgave, niet 

uit een rijke decoratie. In een van zijn eerste vergaderingen had het College 

zijn zorg uitgesproken over de gebrekkige regeling voor de rijksgebouwen. De 

verantwoordelijkheid hiervoor berustte, als eerder gezegd, in deze jaren bij 

ingenieurs van Waterstaat. Maar naar de mening van het College was hun 

opleiding hiervoor niet toereikend. Het ontbrak hun aan de bouwkundige en 

architectuurhistorische kennis om het monumentale bezit van het Rijk te 

beheren en de nieuwgestichte rijksgebouwen lieten zien dat de afdeling 

Waterstaat onvoldoende in staat was zelf ‘bouwkundige werken’ te leveren. 

Het College overwoog de minister te adviseren hier ‘civiele architecten’ voor 

aan te trekken. Daarmee werden afgestudeerden bedoeld van de jonge 

bouwkundeopleiding in Delft: de aanduiding ‘civiel’ onderscheidde hen van 

de genieofficieren opgeleid tot bouwkundige aan de Koninklijke Militaire 

Academie in Breda. Men twijfelde echter of er op korte termijn in Nederland 

geschikte kandidaten te vinden zouden zijn en na een lange discussie besloot 

men de ontwerpen en bestekken dan maar zelf ‘na te gaan en te verbeteren’.43 

Ter ondersteuning van dit werk werd de minister om een extra opzichter-

tekenaar gevraagd.  

Een van de eerste adviezen betrof een militair ziekenhuis, een ‘infirmerie’ te 

Gouda, ingediend door de minister van Oorlog. De officieren van de genie, 

verantwoordelijk voor de bouwwerken voor het leger, streefden er naar deze 

‘te doen bouwen overeenkomstig de regelen der Schoone bouwkunst, zonder 

dat het echter in de bedoeling lag daaraan een monumentaal karakter te 

geven’.44 Een ziekenhuis behoorde in de opvatting van de genie dus niet tot 

de monumentale maar tot de utilitaire bouwkunst. Het College ging mee in 

deze opvatting en scherpte deze aan door het plan vergaand te 



     

vereenvoudigen. Er was, tot ongenoegen van het College, slechts een 

geveltekening voorgelegd. Maar men liet zich daardoor niet weerhouden ook 

zonder plattegrond een verbeterd gevelontwerp te maken. Dit ontwerp is niet 

bewaard gebleven, maar in het geschreven advies aan de minister is sprake 

van een uit schoon metselwerk opgetrokken pand met een kroonlijst van gele 

ijsselsteentjes, terwijl natuursteen alleen werd toegepast voor hoekkettingen, 

traptreden en onderdorpels. Deze laatste konden, zo werd opgemerkt, ook 

goedkoper gemaakt worden van vormsteen, te bekomen bij de steenfabriek 

Van Heukelom te Nijmegen, die deze ‘op teekening’ kon maken. Naast de 

rationalisatie van constructiewijzen en materiaalgebruik werd ook 

productvernieuwing in de bouw gestimuleerd. Verder werd opgemerkt dat de 

ramen te klein waren: forse ‘kruisramen’ waren ‘onontbeerlijk’ voor een 

goede ventilatie en zorgden tegelijk voor een levendiger gevelbeeld. De 

esthetiek werd niet vergeten. 

Uit het volgende advies, over een ontwerp voor een kazernegebouw voor de 

Indische Brigade te Haarlem, uitgedost als een middeleeuwse burcht, blijkt 

dat men een breder doel voor ogen had met het beoordelen van het 

ontwerpwerk van de genie. Al op basis van de geveltekening sprak het College 

twijfels uit over het verband tussen plattegrond en opstand en nadat men zich 

de doorsnedes had laten toezenden werd geconcludeerd dat ‘de ontwerper bij 

de vaststelling der vormen en versieringen geen rekenschap had gehouden 

met hetgeen de constructie van het gebouw en de bestemming der lokalen 

aangaven’. Tegen deze ‘hoofdwet van de architectuur’ mocht nimmer 

gezondigd worden en dit ontwerp werd aangegrepen om de heren officieren 

‘de lust tot studie der schoone bouwkunst’ bij te brengen. Via de nieuwe 

normering van de rijksgebouwen werd ook de architectonische heropvoeding 

van de officieren van de genie ter hand genomen. Daarbij werd hun het 

adagium van Viollet-le-Duc voorgehouden: ‘toute forme qui n’est pas 

indiquée par la structure doit être repoussée’, voorzien van een passende 

uitleg: ‘Evenals bij een vestingwerk geen schop aarde bewogen, geen berm, 

geen hoek mag aangelegd worden, die niet door het werk vereischt wordt, 

evenzoomin mag bij een gebouw iets gedaan worden, dat niet in de 

constructie zijn grond vindt.’ Een gevel was niet een ‘geheel willekeurig met 



     

toevallige vormen en ornamenten beladen gordijn’, maar het resultaat van 

het programma en de daaruit volgende ontwerpbeslissingen. Als die niet 

deugden, zo schreef het College in zijn advies, kon uit de gevel ook niets 

goeds worden.45 Vervolgens werden de ontsluiting, de organisatie van de 

plattegrond en de constructie van de kazerne als ondeugdelijk afgekeurd en 

een geheel nieuw plan bijgevoegd, ontworpen door de adviseur Cuypers, die 

hier dagen aan had gewerkt.  

De genie had, zo lijkt het, geen bezwaar tegen een verder doorgevoerde 

rationalisatie van wat voor hen hoe dan ook een puur praktische opgave was. 

Het ontwerp van het College (lees: Cuypers) werd in dank aangenomen en in 

het vervolg beschouwd als een van hogerhand vastgesteld normaaltype. Voor 

de eerstvolgende kazerne, nu voor de veldartillerie te Utrecht, kregen de 

rijksadviseurs hun eigen ontwerp in aangepaste vorm voorgeschoteld. De 

plattegrond was toegesneden op het nieuwe programma, er was een 

verdieping op het gebouw gezet en er was een stalgebouw bij getekend. De les 

in architectonisch rationalisme naar Viollet-le-Duc was echter niet begrepen. 

De genie beschouwde het gevelontwerp voor Haarlem als een te volgen 

voorbeeld en had dit voor de kazerne in Utrecht eenvoudig overgenomen. De 

rijksadviseurs konden vervolgens niet anders dan hun eigen ontwerp 

afkeuren. Uit een gewijzigd programma, zo werd de minister van Oorlog nog 

eens geduldig uitgelegd, volgde een andere plattegrond en moest dus ook een 

andere gevel voortkomen.46 De middenrisaliet met topgevel en de hoge kap 

van de kazerne in Haarlem waren niet slechts formele, decoratieve 

elementen, zo legde men uit, maar het resultaat van programma en 

constructie. In Utrecht was bijvoorbeeld geen zolder gevraagd en de hoge kap 

was hier dus een verspilling van ruimte en materiaal. De kruiskozijnen en de 

frontons aan het stalgebouw, een toevoeging aan Cuypers’ ontwerp, waren 

ongepast. Men adviseerde, als steeds, de verlevendiging van gevels en 

dakranden veeleer te zoeken in het gebruik van gekleurde baksteen en 

sierverbanden. Door in plaats van de frontons topgevels toe te passen, kon 

bovendien een driedubbel voordeel worden behaald: men won ruimte op de 

bovenverdieping, de constructie werd sterker en, heel belangrijk, het gebouw 

kreeg een meer monumentaal aanzien. Ook hier weer het streven naar een 



     

scherp afgezette silhouet als verbeelding van de functie in stadsbeeld of 

landschap. Compositie en constructie werden door het College steeds 

systematischer ingezet als de middelen voor karakteruitbeelding. Een 

minimale decoratieve toevoeging – wat gebeeldhouwde kanonnen naast de 

deur van de artilleriekazerne – was voldoende om de functie te expliciteren.47  

In beginsel waren het dus vrij algemene normen als hechtheid, doelmatigheid 

en spaarzaamheid, die als ‘officiële’ beoordelingscriteria door het College 

werden losgelaten op de ontwerpen voor de overheid. Maar in het hanteren 

van die normen lag ook een opvatting besloten over het uiterlijk van het 

gebouw, zoals blijkt uit het vervangen van de frontons door de meer ‘logische’ 

topgevels, zogenaamd met het oog op het silhouet. Mede door de adviezen 

van het College, met daarin een flinke stem van Cuypers, werd het idee van 

een levendig, organisch uit de plattegrond ontwikkeld silhouet en een vrije 

compositie in plattegrond en opstand, inmiddels vrij algemeen aanvaard voor 

de categorie landelijke gebouwen, geleidelijk aanvaardbaar gemaakt voor 

monumentale seculiere bouwwerken. De invloed van Cuypers op de 

advisering blijkt uit de aandacht voor een detail als de deuren van het 

stalgebouw te Utrecht. In de Mededeelingen publiceerde hij, als eerder 

gezegd, opmetingstekeningen van middeleeuwse opgeklampte deuren, met 

op de klampen chanfrein in geometrische patronen en zichtbaar aangebracht 

gesmeed hang- en sluitwerk. Dit zal ook weer geen toevallige bijdrage zijn 

geweest aan het blad, maar mag gelezen worden als een pleidooi voor de 

artistieke waarde van de deur en zijn betekenis als toegang tot het gebouw, 

een belangrijk thema uit zijn kerkbouwpraktijk. Voor het stalgebouw te 

Utrecht leverde hij zelfs twee modellen, beide: ‘gehangen aan scharnieren die 

cierlijkheid met groote stevigheid trachten te verenigen’.  

 



     

‘Overeenstemming’: het nieuwe telegraafkantoor te Enkhuizen en 

de historische stad 

 

De hierboven omschreven norm gold ook voor burgerlijke openbare 

gebouwen, zoals blijkt uit het advies over een telegraafkantoor in Enkhuizen. 

Het betrof nieuwbouw in een historische context en de relatie tussen oud en 

nieuw werd hier als vanzelfsprekend het hoofdthema bij de beoordeling. 

Naast de gebruikelijke opmerkingen over gebreken in de organisatie van de 

plattegrond, niet-waarheidsgetrouwe constructies en gemis aan karakter in 

compositie en decoratie werd de ‘overeenstemming’ van het plan met de 

historische context aan de orde gesteld en op twee niveaus beoordeeld. Men 

begon het advies met de algemene stelregel dat het grondplan van een 

gebouw ontworpen moet worden ‘in overeenstemming met het beschikbare 

bouwterrein’. En dat was hier niet het geval. Het ontworpen gebouw volgde 

niet de vorm van het perceel en bovendien was het verband ‘met de richting 

der aangrenzende gebouwen verbroken’. Nieuwbouw in een historische 

straatwand diende zich dus te voegen naar de bestaande rooilijn, 

verkavelingsvorm en bebouwingstypologie. Maar men ging een stap verder. 

Het ontwerp werd ook beoordeeld in het wijdere perspectief van het 

stadsbeeld. ‘Van den hoek der Torenstraat gezien zal het gebouw een 

onaangenaam effect maken, vooral ook in verband met de krachtige en 

schilderachtige lijnen der nabijgelegen Zuiderkerk’, zo constateerde het 

College.48 Ook voor dit plan was klaarblijkelijk een van de rijksadviseurs de 

situatie ter plekke gaan verkennen.  

Wat men zich hierbij in de praktijk voorstelde blijkt uit het aangepaste 

ontwerp, dat, bij wijze van ‘opbouwend advies’, werd meegezonden. Een 

schets van dit plan in het archief van Cuypers doet vermoeden dat hij hier de 

hand in had. Het grondplan was nu ontworpen ‘in overeenstemming met het 

beschikbare terrein’ en hield rekening met de ‘richting der straten en 

omliggende gebouwen’. De gevel was ‘wat stijl betreft’ in harmonie gebracht 

met de nabijgelegen Zuiderkerk en hoewel geen versieringen waren 

aangebracht, zou een gebouw met zodanige gevel ‘zichzelf aanstonds als 

openbaar gebouw doen kennen’. Dankzij een efficiënter georganiseerde 



     

plattegrond konden bovendien zonder extra kosten het opgaand muurwerk 

verzwaard en de kapconstructie verbeterd worden.49  

De historische structuur van een stad en de stijl van haar belangrijkste 

monumenten werden hier als uitgangspunt genomen voor de compositie en 

de stijl van een nieuw te stichten openbaar gebouw. Wat gold bij 

veranderingen aan een historisch gebouw, gold in de opvatting van het 

College dus ook bij veranderingen in een historische stadsstructuur: het 

aanpassen aan de eigen tijd was vanzelfsprekend, maar dit diende te 

gebeuren ‘in overeenstemming’ met het primitieve werk. Ook de plattegrond 

en de bebouwingstypologie van de stad worden hier geïnterpreteerd als een 

historisch waardevolle structuur, als monument, en tegelijk ingezet als 

aanknopingspunt voor moderne transformaties. Het nieuwe gebouw kreeg 

daarbij een tweeledige positie. Het moest uitdrukking geven aan de eigen 

functie en tegelijk zich voegen naar de historisch gegroeide structuur van de 

stad, een manier van denken gerelateerd aan Viollet-le-Duc en diens 

voorbeeld Cuvier. Enigszins gechargeerd geformuleerd: in een wervel herkent 

men het skelet van een beest, in het kapiteel herkent men de kathedraal, in 

het individuele gebouw de hele stad. De vorm van het onderdeel komt logisch 

voort uit de specifieke functie en draagt tegelijk de trekken in zich van het 

hele bouwwerk – skelet, gebouw of stad. Schilderachtigheid wordt hier dus, 

als bij Cuypers, niet in de romantische, schilderkunstige zin geïnterpreteerd 

als middel om gaafheid te suggereren in een gegeven stadsbeeld, maar 

ingezet als middel om nieuwe functies te integreren in de historische 

morfologie van de stad.50 

Tot zover lijkt het of het rationalisme via het College van Rijksadviseurs in 

pais en vree als nieuwe norm voor het beoordelen van overheidsgebouwen 

kon worden ingevoerd. Afgaande op de notulen waren er in de plenaire 

vergaderingen geen inhoudelijke meningsverschillen over de criteria bij de 

beoordeling van de hier behandelde plannen.51 Cuypers’ opvattingen waren 

dominant aanwezig, zeker in de adviezen over nieuwbouw. Maar aangezien 

hij even gemakkelijk classicistische en renaissancistische als meer gotisch 

geïnspireerde gebouwen op hun merites beoordeelde en deze binnen het 

idioom van de gekozen stijl reviseerde, lijkt er weinig reden te zijn geweest tot 



     

spanning. Deze eensgezindheid was echter schijn, zoals spoedig zou blijken.  
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De rijksadviseurs en het Rijksmuseum: programma van eisen en 

selectie van de architect 

 

Ook de ontwerpen van Cuypers voor het Rijksmuseum en het Centraal 

Station te Amsterdam, de twee gebouwen waarmee hij midden jaren zeventig 

zijn doorbraak naar de burgerlijk monumentale bouwkunst realiseerde, 

werden volgens de normen van het College van Rijksadviseurs beoordeeld – 

en in beginsel goedgekeurd. Cuypers had, zo lijkt het, zelf mede het kader 

geschapen waarbinnen zijn architectuuropvatting kon doordringen tot 

gebouwen van de hoogste categorie. Zo simpel was het echter niet. De 

rationalisatie van de plattegrond, het streven naar waarheid in constructie en 

materiaalgebruik en het zoeken naar een rationele architectonische 
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compositie in ‘overeenstemming’ met de stedenbouwkundige context 

leverden bij de beoordeling van ontwerpen voor gebouwen van lagere 

categorie nauwelijks discussie op. Maar bij monumentale openbare 

gebouwen speelde het ornament en daarmee de stijlkeuze nadrukkelijk een 

rol. De rationele beginselen en het contextuele denken – het idee van 

‘overeenstemming’ – van Cuypers hadden weliswaar voet aan de grond 

gekregen, maar tegen zijn ideologisch gekleurde interpretatie van ornament 

en silhouet was weerstand te verwachten. De inmiddels tot een slepende zaak 

geworden kwestie van de stijlkeuze voor het nieuwe Academiegebouw van de 

Universiteit van Leiden was in dit verband omineus.1 

 

Het plan voor het Rijksmuseum te Amsterdam was het eerste 

overheidsgebouw van nationale importantie waar het College van 

Rijksadviseurs mee te maken kreeg. Na de mislukte prijsvraag van 1864 had 

men het idee niet opgegeven. Via particulier initiatief was dit levend 

gehouden. Eerst door de Commissie Muzeüm Willem I, die nog tot begin 

1867 tevergeefs had geprobeerd overheidssteun te verkrijgen voor de 

uitvoering van het plan van Eberson en vanaf 1871 door de zogenaamde 

Commissie Van Eik, opnieuw een gezelschap van (deels dezelfde) 

Amsterdamse burgers. Maar geld was er nog steeds niet en het was duidelijk 

dat de belangrijkste stap in dat opzicht in Den Haag gezet moest worden. De 

commissie van Eik had haar hoop gevestigd op de nieuwe minister van 

Binnenlandse Zaken, mr. C. Fock, oud-burgemeester van Amsterdam.2 De 

doorbraak kwam echter niet via de minister, maar dankzij de Tweede Kamer. 

1868 was een belangrijk jaar in de ontwikkeling van de parlementaire 

democratie in Nederland. De val van het kabinet-Van Zuylen van Nijevelt-

Heemskerk betekende een overwinning van het parlement in een 

langlopende strijd met de Kroon. Een kabinet kon niet langer overleven door 

met een beroep op de Koning voorbij te gaan aan de wil van het parlement, 

maar moest een motie uit de Tweede Kamer voortaan serieus nemen.3 En zo 

kon een motie van het links-liberale kamerlid Van Houten, breed 

ondersteund door de Kamer, de regering er toe dwingen aan de begroting 

voor 1873 een post toe te voegen: ‘Kosten voor het verkrijgen van nieuwe 
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lokalen voor de plaatsing van den Staat behoorende of aan zijn zorgen 

toevertrouwde voorwerpen van beeldende kunst: pro memorie.’4 De Tweede 

Kamer trok het initiatief naar zich toe en gaf daarmee tegelijk een belangrijke 

impuls aan de omslag in het kunstbeleid. Met de oprichting van het College 

van Rijksadviseurs in 1874 en de instelling van een zelfstandige afdeling 

Kunsten en Wetenschappen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een 

jaar later had deze ommezwaai vaste vorm gekregen.5 Kunst werd 

regeringszaak. En de benoeming van Victor de Stuers tot hoofd van de 

nieuwe afdeling mag, gelet op zijn manifest ‘Holland op zijn smalst’, worden 

gezien als een signaal van de minister dat hij zich actief en inhoudelijk met de 

ontwikkeling van kunst en cultuur wenste te gaan bemoeien. De Stuers nam 

ontslag als secretaris van het College, maar de minister benoemde hem 

vervolgens – onder protest van een aantal leden – tot Rijksadviseur en 

versterkte zo in feite diens positie. 

Deze ommezwaai mag overigens niet alleen op het conto van de progressief 

liberalen worden geschreven. Het conservatieve kamerlid Wintgens, die al in 

het eerste, fameus geworden, kunstdebat met Thorbecke in 1862 had 

geopponeerd tegen diens laisser faire-beleid, pleitte ook nu weer voor directe 

overheidsbemoeienis met de kunst. En het waren achtereenvolgens een 

liberale minister, Geertsema, die de post Rijksmuseum ‘pro memorie’ op de 

begroting plaatste en een conservatieve minister, Heemskerk, die 

daadwerkelijk de gelden ter beschikking stelde.6 Ex-minister Fock, die de 

zaak had laten liggen, kreeg als voorzitter van het College van Rijksadviseurs 

toch nog een belangrijke rol in het proces.  

Met de nieuwe opdrachtgever veranderde ook de betekenis van het gebouw. 

Het was nu een nationaal initiatief, ondersteund door de 

volksvertegenwoordiging, in plaats van een vorstelijk initiatief, gedragen door 

een selecte groep burgers. Van koninklijk museum, monument voor vorst en 

kunst, werd het Rijksmuseum, monument voor het Nederlandse volk en zijn 

cultuur. Het monument voor 1813 werd in feite een monument voor 1848 en 

daarmee werd het museum tegelijk een van de eerste fysieke tekenen van de 

nieuwe, in 1868 nadrukkelijk bevestigde, parlementair-democratische 

verhoudingen in Nederland. Het idee van de democratisering van de kunst, 
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ook door Cuypers beoogd met zijn eerste museumontwerp, kreeg nu heel 

letterlijk gestalte. Koning Willem III was, zoals zal blijken, niet gelukkig met 

deze ontwikkeling. 

Ook de doelstelling en het programma van het gebouw veranderden. In de 

praktijk gaven de gewijzigde bestuurlijke verhoudingen de minister meer 

ruimte het beleid te sturen – hij hoefde minder naar de koning te luisteren – 

en dat versterkte weer de positie van de ambtenaren. Tot 1875 waren Kunsten 

en Wetenschappen een ‘licht karretje, aangehaakt achter de staatsiekaros 

onderwijs’. Maar Victor de Stuers wist de mogelijkheden van de nieuwe 

afdeling onmiddellijk ten volle te benutten en had een directe invloed op 

vorm en inhoud van het museum.7 De koning werd – overigens onder zijn 

protest – nog slechts pro forma gehoord; de minister hield de zaak vooral 

budgettair in het oog; en het was uiteindelijk De Stuers die als ‘topambtenaar’ 

avant la lettre, slagvaardig opererend tussen de minister, het College van 

Rijksadviseurs en de Tweede Kamer, van het nieuwe Rijksmuseum een 

moderne museale instelling wist te maken, gehuisvest in een eigentijds 

gebouw.  

Het politieke taboe op een inhoudelijk oordeel over de kunst bleef intussen 

bestaan. Minister Geertsema had na de motie-Van Houten in april 1873 een 

brede, onafhankelijke commissie ingesteld – met daarin de belangrijkste 

leden van de Amsterdamse commissie – die zich moest buigen over de 

stichting van het nieuwe museum: de commissie ‘tot voorlichting van onzen 

Minister van Binnenlandse Zaken bij de vestiging van een Rijksmuseum te 

Amsterdam’. En toen er in 1875 daadwerkelijk beweging in de zaak leek te 

gaan komen, legde zijn opvolger Heemskerk het initiatief voor de uitwerking 

van het plan bij het onafhankelijke College van Rijksadviseurs. Dit kreeg de 

taak een programma van eisen op te stellen en vier architecten aan te wijzen 

voor een meervoudige opdracht.8 Zo werd de vernieuwing van het 

Rijksmuseum de testcase voor de nieuwe actieve rol van de overheid in de 

cultuur en tegelijk de lakmoesproef voor het normstellende werk van het 

College ten aanzien van de rijksgebouwen.  

De Stuers liet in het College duidelijk blijken dat een cultuurbeleid van de 

overheid wat hém betreft ook inhield het maken van kwalitatieve en 
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inhoudelijke keuzes bij belangrijke bouwopdrachten. Dat de Rijksadviseurs 

de namen moesten noemen voor de architecten vond hij dan ook principieel 

onjuist. Dat moest de minister doen – lees: hij zelf, als verantwoordelijk 

ambtenaar. Maar als het dan toch de Rijksadviseurs waren die moesten 

kiezen, dan vond hij, zo stelde hij in de vergadering, ‘uitsluitend den heer 

Cuypers’ berekend voor deze taak.9 Hij legde zijn kaarten open op tafel. In 

korte tijd had Cuypers hem weten te winnen voor het gotisch rationalisme als 

bruikbaar instrument voor het verhogen van het niveau van de nationale 

bouwkunst. Cuypers’ streven naar meer expliciete betekenisgeving van het 

openbare gebouw in de stad, naar een sprekende, ideologisch geladen 

architectuur, strookte geheel met De Stuers’ opvattingen over de 

opvoedkundige rol van kunst en architectuur.10 Sommige leden steunden De 

Stuers in zijn opvattingen, een aantal anderen vond in de bekroning van 

Cuypers bij de vorige prijsvraag voldoende reden hem als architect aan te 

wijzen. Maar na enige discussie droeg men toch drie namen voor: Cuypers, 

Gugel en Outshoorn. Gugel lijkt vooral te hebben geprofiteerd van zijn 

lidmaatschap van het College; Outshoorn werd gevraagd omdat hij van de 

commissie van 1873 een officieuze opdracht had gekregen voor het 

museum.11 Voorlopig werd daarmee de bruikbaarheid van de rationele 

beginselen als niet-vormgebonden norm bevestigd: alle drie genoemde 

architecten waren rationalisten, alleen van verschillende stilistische 

signatuur. 

De Stuers hield echter mogelijke gevoeligheden van de betrokken partijen in 

het oog en op zijn aandringen werd ook de commissie van 1873 

geconsulteerd. Consensus moest voortaan van onderaf opgebouwd worden en 

men wilde de Amsterdammers te vriend houden, zij moesten tenslotte de 

grond ter beschikking stellen. Daarop kwamen er vier namen uit de bus: 

Cuypers, gekozen om de eerdergenoemde reden, Eberson, vanwege zijn werk 

voor de Commissie Muzeüm Koning Willem I, Outshoorn, vanwege zijn werk 

voor de commissie van 1873 en H.P. Vogel, omdat hij in 1864 een 

onderscheiding had gekregen bij de prijsvraag voor het paleis van de Staten-

Generaal. Gugel werd door de Amsterdammers van de lijst geschrapt, terwijl 

Eberson ondanks hun bezwaren werd gehandhaafd. Outshoorn overleed nog 
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voor de meervoudige opdracht werd verleend en Fock wist de minister, die 

Van den Brink als vierde architect had willen toevoegen, ervan te overtuigen 

het bij drie te laten.12 Met Cuypers en Eberson had men twee rationalisten uit 

de Franse school te pakken, de een gotisch, de ander classicistisch van snit. 

Vogel, een van de oprichters van A et A, was een (late) vertegenwoordiger van 

het ‘zuiver Grieks’. In 1863 had hij een boekje over de Griekse beginselen 

gepubliceerd, een bewerking van Böttichers Tektonik der Hellenen.13  

Het programma dat het College van Rijksadviseurs de minister voorlegde, 

verschilde op het eerste gezicht niet wezenlijk van het vorige.14 Een begane 

grond met zijlicht, een verdieping met bovenlicht en extra ruimte voor ‘nader 

toe te voegen schilderijen’; nieuw was de eis van een reeks lokalen zó 

ingericht: ‘dat er gelegenheid zij de schilderijen systematisch volgens scholen 

in te delen’. Het voorstel gedaan door Cuypers in zijn prijsvraagontwerp werd 

nu een formeel programmapunt. Muuroppervlak en budget leidden tot enige 

discussie. Sinds 1863 waren er collecties bij gekomen en het gebouw moest 

groter worden. Na consultatie van Cuypers en Eberson werd het aantal 

strekkende meters vastgesteld op ‘800 à 1000 meter’ (was 780 à 800 meter), 

het budget werd verhoogd tot ongeveer één miljoen gulden, een verdubbeling 

ten opzichte van 1863.  

Bij de secundaire ruimtes valt op de toevoeging van een ‘ruim lokaal voor het 

copiëren van schilderijen’.15 Opvallend afwezig was het aspect van het 

museum als nationaal monument voor 1813. Van een monumentale centrale 

hal met standbeeld van de vorst was geen sprake meer. Hier bleek de invloed 

van de nieuwe opdrachtgever. Het koninklijk pantheon, de ‘Tempel voor 

Nederland’ werd geleidelijk omgevormd tot een moderne openbare 

overheidsinstelling voor kunst en kunsteducatie. Via De Stuers – die zich 

uitgebreid liet voorlichten over het South Kensington Museum, 

toonaangevend in dit opzicht – werden stap voor stap de nieuwe educatieve 

inzichten in het programma verwerkt. Het accent lag niet meer op de ethische 

vorming van de burger via de grote historische thema’s verbeeld in de kunst – 

het ideaal van Potgieter en Ver Huell – maar verschoof naar de artistieke 

vorming in het algemeen, naar het verwerven van inzicht in de wetten die ten 

grondslag lagen aan het ‘zichtbaar schoon’. Kunstonderwijs, in het bijzonder 
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tekenonderwijs, was daarvoor van groot belang: ‘voor den kunstenaar, den 

bouwkundige, den industriëel is het onmisbaar; voor allen is het nuttig. Het 

doet den smaak van het volk tot een hoger peil klimmen, omdat het de 

producent bekwamer maakt, de verbruiker ontwikkelt en beschaaft’, schreef 

de Stuers in een vervolgartikel over het kunstbeleid in De Gids van 1874.16 

Naast volksopvoeding en bevordering van het artistieke klimaat zag hij ook 

een rol voor het museum bij de bevordering van de kunstnijverheid in 

Nederland met het oog op de ontwikkeling van de industrie, een actueel 

thema in deze jaren.17 Door zijn toedoen werden in de volgende jaren een 

Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers en een Rijksschool voor 

Kunstnijverheid aan het programma van het museum toegevoegd, kreeg 

Cuypers steun voor zijn voorstel in het gebouw een bibliotheek te stichten en 

werd het Nederlands Museum voor Geschiedenis en Kunst, een 

chronologisch opgebouwde reeks stijlkamers waarin voorbeelden van bijna 

negen eeuwen kunst en kunstnijverheid in hun context werden 

gepresenteerd, sterk uitgebreid en, na de voltooiing van het Rijksmuseum, uit 

Den Haag overgebracht naar het nieuwe gebouw. Bovendien werd, toen 

Cuypers de opdracht voor het museum binnen had, zijn verzoek ingewilligd 

om steun van het Rijk bij de oprichting van een eigen ‘kunstnijverheid 

teekenschool’, met het oog op de vorming van de benodigde modelleurs voor 

de uitvoering van de decoraties aan het gebouw.18 Kortom, programmatisch 

kwam het accent te liggen op de actieve kunstbevordering en het gebouw zelf 

als kunstwerk kreeg daar een belangrijke rol in toebedeeld. Een tendens waar 

Cuypers zich, gelet op het voorgaande, uitstekend in zal hebben kunnen 

vinden.  

De opvattingen over stijl, zoals die tot dan toe naar voren waren gekomen in 

het College, pasten in de educatieve bedoelingen van De Stuers. Het idee van 

‘overeenstemming’ tussen plattegrond, constructie en compositie, tussen 

vorm en inhoud, tussen gebouw en omgeving, was niet alleen een effectieve 

kwaliteitsnorm, maar ook een bruikbaar middel om de rijkscollecties onder 

de aandacht te brengen; ‘overeenstemming’ betekende nu ook: passend in de 

te creëren context. Cuypers’ inzet met zijn ontwerp voor het Muzeüm Koning 

Willem I de kunsthistorische en artistieke heropvoeding van het volk via de 
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architectuur van het museumgebouw al op straat te laten beginnen, werd 

dankzij de initiatieven van De Stuers tot doelstelling van de opdrachtgever, 

tot staatszaak.  

Bij het advies betreffende het Academiegebouw te Leiden – waar uiteindelijk 

een meervoudige opdracht voor werd uitgeschreven – was door de adviseurs 

aangedrongen op een stijlparagraaf in het programma van eisen. Om 

discussie te voorkomen, wenste men een duidelijke keuze vooraf. De Stuers 

bracht dit punt in herinnering bij de discussie rond het programma van eisen 

voor het Rijksmuseum en vond bijval in de vergadering. Op voorstel van de 

voorzitter werd vervolgens – evenals in 1863 – de eis toegevoegd: ‘de vormen 

van het gebouw moeten zijn bestemming uitdrukken: het bewaren van 

Nederlandse schilderijen hoofdzakelijk uit de XVIe en XVIIe eeuw’.19 Over 

materialen werd niets gezegd, maar baksteen, steevast aanbevolen door het 

College, was inmiddels vrij algemeen geaccepteerd als nationaal materiaal en 

deze paragraaf mag gelezen worden als een impliciete ‘officiële’ 

ondersteuning van het baksteenrationalisme als nationale architectuur. 

Terwijl in 1863 een particulier gezelschap van Amsterdamse burgers onder 

aanvoering van Thijm een stijlparagraaf in het programma voor het museum 

had opgenomen, was het nu de overheid, onder aanvoering van het College 

van Rijksadviseurs, die de norm stelde.  

In de invitatie aan de drie architecten voegde de minister echter een 

programmapunt toe, dat verstrekkende gevolgen zou hebben voor de 

ontwikkeling van het plan. Er was ditmaal een exacte locatie bekend voor het 

museum. De gemeente Amsterdam had gratis een terrein ter beschikking 

gesteld in een polder net buiten de stadswallen, ingesloten tussen de 

Boerenwetering in het oosten, de achterzijde van de recent aangelegde P.C. 

Hooftstraat in het westen en de gemeentegrens in het zuiden. Het museum 

moest aan de top van dit driehoekige terrein komen te staan, met de 

hoofdgevel langs de rechtgetrokken Singelgracht en het middendeel in de as 

van de Spiegelgracht, een van de radiaalstraten van de grachtengordel. Er zou 

ter plekke een nieuwe brug worden gelegd ter ontsluiting van een geplande 

‘luxe wijk’ achter het museum en om zeker te zijn van een goede verbinding 

met de binnenstad eiste de gemeente drie poorten onder het gebouw. De 
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architecten, zo stelde de minister, moesten hier vast rekening mee houden. 

Om aan te geven dat een dergelijke oplossing niet ongebruikelijk was, 

verwees hij naar de poorten in de nieuwe vleugels van het Louvre te Parijs, 

ontworpen door Hector Lefuel, waar het verkeer op twee plaatsen doorheen 

werd geleid.20  

De poort lijkt een compromis tussen de zorgen van stadsingenieur Van 

Niftrik over de doorstroom van het verkeer naar de stadsuitbreidingen en de 

wens van het gemeentebestuur het rendement op de grondexploitatie te 

verhogen. Deze monumentale entree zou de wijk een bijzonder cachet geven. 

Daarmee kreeg het museum er een belangrijke betekenis bij: het werd een 

van de poorten van het nieuwe Amsterdam.  

De veranderende opvattingen over de grondslagen van een nationale 

bouwkunst; een groeiend besef van het belang van kunsteducatie voor de 

verheffing van het volk; de noodzaak tot bevordering van kunst, nijverheid en 

industrie; het nieuwe standpunt van de overheid dat kunst staatszaak was en 

het verlangen van de gemeente Amsterdam een monumentale poort te 

bouwen naar de nieuwe stad, leidden zo gezamenlijk tot het formuleren van 

een nieuw programma voor het Rijksmuseum, een programma dat Cuypers 

als het ware op het lijf was geschreven.  

 

De beoordeling van de plannen werd overgelaten aan een breed samengesteld 

gremium en leverde ditmaal weinig problemen op. Het voltallige College van 

Rijksadviseurs en de gehele commissie van 1873 – op zich al een breed 

samenraapsel – werden door de minister uitgenodigd voor de jurering en 

desgewenst mocht men de voorzitters horen van twee toonaangevende 

kunstenaarsverenigingen, Arti et Amicitiae in Amsterdam en Pulchri Studio 

in Den Haag, wat ook gebeurde bij monde van de schilders Cornelis Springer 

en Josef Israëls.  

Men was het er vrij snel over eens dat Cuypers de opdracht moest krijgen. In 

een voltallige gezamenlijke vergadering op 15 januari 1876 – vanzelfsprekend 

zonder Cuypers – toetste men de ontwerpen eerst aan de verschillende 

punten van het programma, om daarna bij een algemene bespreking de 

rangorde te bepalen.21 Ten aanzien van paragraaf 2, de stijlparagraaf, werd 
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vooraf nadrukkelijk vastgesteld dat ‘zoowel de vormen der klassieke oudheid, 

der Italiaansche renaissance als die der Middeleeuwen hierdoor zijn 

uitgesloten.’  

Bij de programmatoets werd vastgesteld dat Cuypers zich aan de paragraaf 

had gehouden en de gekozen vormen in zijn ontwerp waren volgens het 

eenstemmig oordeel der verenigde commissies ‘over het algemeen uitstekend 

opgevat en volgehouden’. Sommige niet nader aangewezen details vonden 

echter bij enkelen ‘geen onverdeelde goedkeuring’. Eberson daarentegen had 

de tweede zinsnede uit de stijlparagraaf uit het oog verloren: zijn ontwerp 

herinnerde gedeeltelijk aan ‘de zgn. stijl Louis XVI’ en gedeeltelijk aan ‘zeer 

recente gebouwen’, waarmee men waarschijnlijk refereerde aan de 

monumenten van het second empire te Parijs. Vogel beweerde weliswaar in 

zijn memorie van toelichting de stijl van de zestiende en zeventiende eeuw te 

hebben gevolgd, maar was ‘volgens het gevoelen van alle leden der 

vereenigde commissies op een na’ – waarschijnlijk Vosmaer – aan zijn 

vooropgezet beginsel ontrouw geworden. Enkele details herinnerden hen aan 

de zeventiende eeuw, gedeelten van de middenbouw aan het Louvre en 

talrijke onderdelen en versieringen aan Grieksche motieven, ‘ja zelfs aan dat 

wat men met de benaming neo-grec aanduidt’. Eenheid van stijl, ‘unité’, blijkt 

een dwingende norm te zijn geworden en het eclecticisme van Vogel werd in 

dit opzicht als problematisch ervaren. Helaas kunnen deze opmerkingen niet 

getoetst worden aan de ontwerptekeningen van Vogel: deze zijn tot op heden 

onvindbaar.22  

Wat het aantal strekkende meters wandoppervlak betreft, werd geconstateerd 

dat Cuypers aan de eisen voldeed, Eberson niet, Vogel weer wel, maar met de 

opmerking dat het bovenlicht in zijn zalen gebrekkig was en de door hem 

getekende kabinetten slecht bereikbaar waren. Wat de begroting betreft bleef 

Cuypers ‘minus een niet gevraagde overkapping der binnenplaatsen’ binnen 

de gestelde limiet, waarbij hij zelf nog wat bezuinigingsmogelijkheden aangaf. 

Ongevraagd leverde hij een begroting voor een bibliotheekgebouw à 77.000 

gulden Eberson en Vogel bleven eveneens binnen het gestelde budget. Toch 

was op dit punt nadere studie nodig, zo stelt het juryrapport, want Cuypers 

leverde voor het vastgestelde bedrag ruim duizend vierkante meter meer dan 
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Vogel en bijna drieduizend vierkante meter meer dan Eberson. Dit terwijl 

Vogel meer kubieke meters leverde dan Cuypers, dus meer vide bij minder 

vloeroppervlak. Economie in de aanwending van middelen werd hier even 

streng gecontroleerd als bij een dorpspastorie of een kazerne.  

Bij de toetsing van de plattegronden aan het programma werd geconstateerd 

dat Eberson niet aan de eis van een poort had voldaan – Amsterdam had 

intussen laten weten met één doorgang genoegen te nemen – Vogel en 

Cuypers wel. Bij Cuypers’ plan werd nog de vraag gesteld of de woning voor 

de conservator wel voldeed aan de Amsterdamse bouwverordening en het 

bibliotheekgebouw, door Cuypers ‘symmetrisch geordonneerd met de woning 

van de conservator’,23 was weliswaar gewenst, maar niet gevraagd en dit werd 

buiten beschouwing gelaten. Cuypers had echter ook nog plattegronden 

toegevoegd voor een gebouw van een heel andere opzet, bestaande uit drie 

vleugels geprojecteerd langs de grenzen van het bouwterrein. In deze opzet 

zou het gebouw uitbreidbaar zijn, wat, zo legde hij uit in zijn memorie van 

toelichting, van belang was ‘vooral met het oog op verzamelingen die 

gevormd worden in verband met de uitbreiding van het kunst industrie 

onderwijs, zooals afgietsels van bestaande kunstwerken, als anderszins’.24 Hij 

had zich, zo blijkt, meteen gerealiseerd welke openingen het gedachtegoed 

van De Stuers bood voor de toekomstige ontwikkeling van het 

museumcomplex en speelde hier handig op in. Van belang hier is echter dat 

hij met dit plan opnieuw – net als bij zijn inzending voor het Muzeüm Koning 

Willem I – naast de standaardoplossing een geheel andere manier van 

denken over de oplossing van het museumvraagstuk aan de jury voorlegde. 

Het gebouw als monumentale compositie, als autonome, in zichzelf voltooide 

eenheid, wordt ingeruild voor een aan programma en locatie gebonden 

compositie, die zich in de tijd zou ontwikkelen. Het gebouw volgt in dit 

voorstel als het ware organisch de groei van de functies van het museum. Het 

is niet langer een statische verbeelding van het programma in de stad, een ‘af’ 

gebouw, maar geeft in zijn opzet uitdrukking en vorm aan de dynamiek eigen 

aan dat programma, een toen zeer vooruitziende optie.25 De jury besteedde 

echter geen aandacht aan deze variant – waarover later meer.  

Het werk van het College van Rijksadviseurs begon vruchten af te werpen. 
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Het programma voor het museumgebouw was kort, maar voldoende scherp 

geformuleerd om snel tot een zakelijke toetsing van de plannen aan de 

gestelde eisen te kunnen komen. In de tweede ronde werden de ontwerpen 

vergelijkenderwijs bediscussieerd ‘met het oog op de indeeling, de 

doelmatigheid en de stijl’.26 De constructie werd buiten beschouwing gelaten 

aangezien de geleverde details slechts ‘de bedoeling der ontwerpers in 

hoofdtrekken weergaven’. Voor een goed oordeel hierover zouden, zo stelde 

de jury, meer maten en uitgebreide berekeningen noodzakelijk zijn.  

Cuypers’ plattegrond droeg de algemene goedkeuring weg vanwege de 

‘eenvoudige’ en met het oog op de circulatie ‘doelmatige’ rangschikking rond 

twee binnenhoven. Deze overdekte binnenplaatsen waren, naar het voorbeeld 

van het South Kensington Museum en de École des Beaux-Arts, te gebruiken 

voor het opstellen van beelden of gipsmodellen – al was daar ‘niet om 

gevraagd’ in het programma. De inrichting van het prentenkabinet was 

‘doelmatig’, voor de oudheidkundige verzamelingen was ‘bij de behoefte te 

rade gegaan’ en de begane grond in het algemeen ‘paart een grote 

ontwikkeling der oppervlakte aan een voor de dienst wenschelijke 

concentratie en eenheid’. Met deze twee laatste begrippen komt de 

doelmatigheid weer nadrukkelijk als beoordelingscriterium naar boven. Ook 

de bovenverdieping ‘geeft gelegenheid tot doelmatige plaatsing’ van de 

schilderijen, alleen vond men de lichtoppervlakte in de kap van de ‘eerezaal’ 

wat klein en men zag liever kolommen onder deze kap, om de eentonigheid 

van de lange wanden wat te breken. De constructie uit steen en ijzer, met 

vloeren van gebakken tegels en een stenen overwelving van de begane grond, 

zag men als een ‘groote waarborg tegen brand’.  

Rond zijn keuze van het ornament was enige discussie. Evenals bij zijn 

inzending voor het Muzeüm Koning Willem I ging Cuypers ook hier op twee 

niveaus in discussie met de jury. Maar wederom werd er geen aandacht 

besteed aan zijn variant voor de dispositie van het gebouw – het plan voor 

een uitbreidbaar museum – terwijl wel kritisch werd gekeken naar een 

alternatief voor de uitwerking van de gevel. Naast zijn renaissancistische, 

maniëristische ontwerp in de stijl van rond 1600, had hij een fragment 

ingediend uitgewerkt in de stijl van het begin van de zestiende eeuw, 
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geïnspireerd op het huis van Maarten van Rossum te Zaltbommel, een pand 

dat hij in zijn rol als rijksadviseur recent had bestudeerd. In zijn memorie van 

toelichting gaf Cuypers een reeks argumenten waarom deze ‘bouwvormen’ de 

voorkeur verdienden: ze droegen ‘het karakter’ van de Nederlandse 

bouwkunst uit het begin van de zestiende eeuw, ze waren ‘meer constructief’, 

ze leverden met minder kosten evenveel ‘sierlijkheid’ op, en de uitvoering van 

het metsel- en steenhouwerswerk was ‘eenvoudiger’, ‘redelijker’ en 

‘voordeliger’, aangezien er geen pilasters met basementen en kapitelen 

gemaakt hoefden te worden en de kroonlijst ‘bescheidener kon zijn’. Al met al 

zou dit, zo stelde hij, een besparing opleveren van zeker tien procent. ‘De 

meerderheid der aanwezigen’ was echter van mening dat de voorkeur moest 

worden gegeven aan ‘de gevels geïnspireerd op het begin der XVIIe eeuw; de 

pilasters zullen daar aan een levendigheid bijzetten die het ontwerp met de 

paanderbogen en de geprofileerde vensters missen zal, althans voor zover dit 

te beoordelen is uit de teekening’. Bij de keuze van de stijlvormen legden 

‘rationele’ argumenten ditmaal geen gewicht in de schaal. ‘Zeer gelukkig 

geslaagd’ vond men ‘de silhouette’ van het gebouw, waartoe het ‘krachtig 

voorspringen’ van het middendeel en de ‘scherp afgetekende’ hoekpaviljoens 

veel bijdroegen. Er waren echter ook juryleden die moeite hadden met 

Cuypers’ organische, rationalistische compositie: ‘sommigen’, zo meldt het 

verslag, wilden een sterker vooruitspringend middendeel, zonder torens, 

rijkere hoekpaviljoens en zwaardere kordonbanden. Hierin weerklinkt het 

verlangen naar een klassiek symmetrische compositie met een rijke 

gevelplastiek, eigen aan het internationale classicisme van deze jaren. 

Tegelijk komt in deze opmerkingen naar voren dat de karakterleer als 

beoordelingscriterium werd gehanteerd: de torens moesten weg, omdat deze 

te zwaar waren en ‘de herinnering (opwekten) aan een stadspoort of aan een 

stadhuis’. Deze pasten kortom niet bij het karakter van het gebouw. Eén 

trappenhuis aan één zijde van de ingang zou voldoende zijn, zo meenden 

enkelen, de traptorens waren dan niet nodig.  

Het plan van Eberson, qua compositieschema identiek aan zijn eerdere 

plannen, maar zonder de ruime voorhof, stond naar het ‘eenparig’ oordeel 

van de jury ver achter bij dat van Cuypers. De indeling van de zalen vond men 
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‘onpraktisch’, de verlichting was ‘slecht’ – een deel van de zijlichtzalen 

ontving geen noorderlicht – en de verhoudingen van de zalen waren 

‘ongunstig’. De constructie vond men goed, maar de gekozen stijl was niet 

geënt op de zestiende en zeventiende eeuw. De gevel was bovendien 

‘eentonig’ en werd alleen op ‘ongelukkige en weinig fraaie wijze’ gebroken 

door een portico met fronton aan de middenbouw, een motief ‘door geen 

enkele vorm van het inwendige gemotiveerd’. Ook in de detaillering ontbrak 

het bij Eberson aan logica en samenhang. Enkele juryleden morden over de 

vergaande schilderachtigheid van Cuypers’ beeldtaal, maar de portico als 

uitdrukkingsmiddel ‘tout court’ werd unaniem verworpen. Als 

afschrikwekkend voorbeeld verwees men daarbij naar het Paleis voor 

Volksvlijt van Outshoorn. Het rapport slaat hier een heel andere toon aan dan 

dat van de jury van 1864: waar toen een vooroordeel heerste tegen de 

neogotiek, is nu het zuiver classicisme anathema. De combinatie van 

rationele beginselen met als nationaal ervaren stijlvormen lijkt als nieuw 

paradigma te zijn doorgedrongen. 

Het plan van Vogel werd eveneens zwaar bekritiseerd. Uit de beschrijving valt 

op te maken dat hij de zalen had georganiseerd in een rechthoekig gebouw 

met een ruim honderd meter lange binnenplaats, omgeven door een galerij, 

en bekroond door een koepel. Deze dispositie werd unaniem verworpen als 

‘onpraktisch’, niet aangepast aan ‘de eisen van den dienst’ en 

‘ongemotiveerd’. De zalen zélf dienden voor de circulatie, de galerij was dus 

overbodig en bovendien nadelig voor de lichtinval in de beneden zalen. Ook 

de honderdvijftig meter lange gevel werd zeer negatief besproken: de lengte 

was niet ‘gebroken’ door enige voorsprong, en de blinde muurvlakken op de 

bovenverdieping misten ‘het licht en bruin der vensteropeningen’. Met een 

verwijzing naar het ‘clair-obscur’ werd de schilderkunst hier wel heel 

letterlijk ingezet als criterium bij de beoordeling van een bouwplan. De 

koepel werd afgekeurd, want deze had geen enkel verband met het interieur 

en was dus louter decoratief. Ook verwierp de jury – met één uitzondering – 

zijn eclectische stijlopvatting: de gevel miste daardoor zowel ‘eenheid’ als 

‘monumentaal karakter’. Toch kreeg Vogel de tweede plaats vóór Eberson, die 

‘ver bij de anderen ten achter stond’.  
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Volgens dezelfde rationele criteria waaraan een dorpspastorie, een kazerne of 

een telegraafgebouw waren getoetst, werden nu ook de museumplannen 

geanalyseerd en beoordeeld. Wat er doorklinkt aan stijlopvattingen was van 

secundair belang bij de uiteindelijke keuze: de dispositie was het 

belangrijkste argument. Cuypers kreeg de opdracht, zo concludeerde de jury, 

omdat zijn ontwerp in plan, constructie en opvatting ‘doordacht’ was en het 

een ‘voortreffelijk geheel’ vormde. De jury vertrouwde er op dat met zijn 

gebouw niet alleen zou worden voorzien in de behoefte aan een waardig 

verblijf voor Nederlands’ kunstschatten, maar dat: ‘de stad Amsterdam in het 

museum een monument zal bezitten dat een waardige getuigenis aflegt en 

van het standpunt der hedendaagsche bouwkunst ten onzent en van den 

kunstzin der Regeering die aan het zoo langdurig hangend vraagstuk een 

oplossing gaf’. 

 

Het zou nog een halfjaar duren tot Cuypers bij Koninklijk Besluit van 12 juli 

1876 nr. 59 werd benoemd tot architect van de nieuwe Museumgebouwen te 

Amsterdam.27 In de tussentijd kwamen er rapporten van Arti en Pulchri 

Studio en leverde koning Willem III – die formeel werd geconsulteerd door 

de minister – commentaar op het plan. Op grond van deze adviezen maakte 

Cuypers nieuwe plannen met gevelontwerpen in verschillende stijlvarianten; 

daarbij bleef hij proberen zijn sobere variant door te zetten, geïnspireerd op 

het huis van Maarten van Rossum, wat uiteindelijk ook lukte. Op 19 

september 1876 verzond hij de tekeningen aan de minister en met diens 

reactie van 17 oktober 1876 kreeg Cuypers de facto vrij baan om de gevels uit 

te werken naar de stijlvariant van zijn voorkeur.28 Deze – op zich subtiele – 

stijlverandering maakte een jarenlange discussie los, in zekere zin 

aanhoudend tot vandaag, over de vraag of deze wijzigingen gerechtvaardigd 

waren, met name in het licht van het programma van eisen en het 

juryrapport, en over de betekenis van de gemaakte keuzes, vooral in het 

kader van het debat over een nationale architectuur. Deze discussie behoort 

echter tot de receptiegeschiedenis van Cuypers’ werk en heeft geen invloed 

gehad op de ontwikkeling van zijn plannen. Wel heeft deze het, terugkijkend, 

moeilijk gemaakt zijn intenties met het Rijksmuseum en de gemaakte 
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ontwerpkeuzes in zijn plannen nuchter op hun merites te beoordelen. Door 

de sterke aandacht voor de keuze van het ornament raakten belangrijke 

andere aspecten van zijn ontwerpen onderbelicht, zoals de ontwikkeling van 

de plattegrond, de optimalisering van de circulatie en de lichtinval en het idee 

een uitbreidbaar museum te maken. In de volgende paragrafen wordt de 

ontwikkeling van prijsvraagontwerp tot definitief ontwerp behandeld juist 

aan de hand van deze thema’s. De verschillende varianten die hij maakte voor 

de indeling van de plattegrond en de uitwerking van de gevels zijn daarbij van 

groot belang. Deze maken zichtbaar wat, naast de veelbesproken keuze van 

het ornament, voor Cuypers de cruciale thema’s waren bij zijn pogingen het 

museum als gegeven type naar zijn inzichten vorm te geven en daarmee zijn 

visie op het monumentale openbare gebouw te introduceren in het 

veranderende stadsbeeld van Amsterdam.  
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Cuypers’ vijfvleugelplan: een poging tot typologische vernieuwing 

van het museum 

 

Cuypers kon redelijk voorzien hoe de oordeelsvorming in de jury zou 

verlopen. Hij kende het College en de Commissie en kon met zijn ontwerpen 

inspelen op hun opvattingen. Hij wist dat zijn rationele architectuuropvatting 

– los van de ornamentkeuze – inmiddels breed was geaccepteerd, zowel bij 

de vakgenoten in de jury als bij de meeste andere leden. Bovendien had hij na 

Thijm in de eerste jury nu in De Stuers een medestander en pleitbezorger en 

hij schroomde niet daar gebruik van te maken. Alvorens zijn plan in te dienen 

had hij het voorgelegd aan De Stuers en deze had het zorgvuldig 

doorgenomen en van commentaar voorzien.29 Een nogal ongebruikelijke 

handelwijze voor een ambtenaar, procedureel verantwoordelijk voor een 

meervoudige opdracht uitgeschreven door het Rijk, maar typerend voor de 

voortvarendheid van De Stuers en de eigen agenda waarmee hij het proces 

stuurde.30 Cuypers vond in hem de perfecte opdrachtgever – formeel was dat 

natuurlijk de minister – nog voordat er sprake was van een opdracht: terzake 

kundig, kritisch, snel, strategisch handig en zo nodig zeer direct in zijn 

optreden. Met zijn opmerkingen drong De Stuers door tot de kern van de 

voor hem nieuwe opgave: hij toetste de plattegronden op lichtinval en 

circulatie, relateerde het aantal meters aan de te tonen collecties en hield 

daarbij nadrukkelijk de toekomstige ontwikkelingen in het oog, hij lette op de 

brandveiligheid van de materialen en de constructies en vroeg naar de 

technische en praktische voorzieningen, nodig voor een goede exploitatie van 

het gebouw.31 Op wiens initiatief dit werd gedaan, is niet duidelijk. Maar deze 

preliminaire toets, nota bene door de opdrachtgever zelf, gaf Cuypers zonder 

meer een voorsprong. Hij was er nu zeker van dat hij voldeed aan het 

programma van eisen en steun had voor zijn eigenmachtige toevoegingen: de 

bibliotheek en de overkapping van de binnenplaatsen. Dit verschafte hem de 

zekerheid en de ruimte die hij nodig had om, net als bij de eerste prijsvraag, 

met de jury in discussie te gaan over de grondslagen van het programma en 

een variantplan in te dienen. Hij voldeed met zijn plan aan het programma. 

Maar kritiseerde met zijn variantontwerp vervolgens het idee van het 
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museum als een in één keer te voltooien gebouw. 

Dat hij de jury op dit punt een uitspraak wilde ontlokken, had er mogelijk ook 

mee te maken dat hij juist hier geen steun lijkt te hebben gehad aan De 

Stuers. Deze ging weliswaar mee met Cuypers’ manier van omgaan met de 

jury en het lijkt dat hij er zelfs enig genoegen in schiep: het was de Stuers die 

Cuypers aanraadde de discussie over de stijl op scherp te zetten, door naast 

de voorgeschreven voorgevel en de variant ‘in den stijl van het einde der XVIe 

eeuw’ ook nog het fragment uit het begin van de zestiende eeuw toe te 

voegen. Onder het motto ‘varii modibus benefit’ schreef hij in de kantlijn van 

Cuypers’ concept voor de memorie van toelichting: ‘(waarom) maakt gij niet 

een stuk gevel in de Renaissance van Maarten van Rossum, evenals voor 

Leiden? Het heeft mij nu getroffen hoe koud die lamme renaissance van de 

Keyser is’. Maar het kostbare plan voor het uitbreidbare, vijfhoekige museum, 

ging hem waarschijnlijk te ver. Cuypers legde het hem, voor zover na te gaan, 

niet voor – hij noemt het niet in het concept van de memorie van toelichting 

– en zocht steun voor zijn onconventionele oplossing bij de jury. Hij legde 

zijn kaarten open op tafel: ‘een dergelijk plan zou, om volledig te zijn, de som 

van een miljoen verre overschrijden’, schreef hij in de toelichting, ‘het is 

daarom dat de ontwerper daarvan alleen een plattengrond heeft gemaakt, ten 

einde zijn denkbeeld mede te deelen en in overweging te geven of het niet 

doelmatig zou zijn, om het museum op die grondslagen op te richten’.32  

Het budget en het programma van eisen – als gezegd gebaseerd op de 

eerdergemaakte reeks (studie)ontwerpen, met name die van Eberson en 

Outshoorn – preludeerden op een museum naar het inmiddels geijkte type 

voor de monumentale kunsthistorische musea in Europa: een regelmatig 

rechthoekig gebouw van meestal twee verdiepingen, met zalen geordend rond 

één of twee binnenplaatsen. Dit type kwam echter juist in de jaren zeventig 

van verschillende kanten onder druk te staan en met zijn variant reageerde 

Cuypers op de nieuwe ontwikkelingen op. Nationale musea ontwikkelden 

zich steeds meer tot brede instellingen waar de cultuur en de geschiedenis 

van het land in al hun aspecten werden getoond. Verzamelingen op het 

gebied van kunst, kunstnijverheid en geschiedenis werden bijeengebracht en 

soms ook nog gecombineerd met presentaties op het gebied van wetenschap 
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en techniek of etnografische en ‘koloniale’ verzamelingen. Van een op maat 

gemaakte behuizing voor een vaste collectie, typerend voor de musea uit de 

eerste helft van de negentiende eeuw, werden deze musea onderdak voor een 

conglomeraat van verzamelingen van uiteenlopende aard, die ieder eigen 

eisen stelden aan beheer, behoud en presentatie. Het museum werd in zekere 

zin een verzameling van diverse musea. De collecties waren bovendien niet 

langer statisch. Er werd steeds actiever en meer gericht verzameld en er 

kwam een gevarieerd tentoonstellingsbeleid. Dat hield in dat opstellingen 

regelmatig werden gewisseld en/of uitgebreid. De museumzaal, of in ieder 

geval een deel van de zalen, veranderde daarmee van vaste habitat voor een 

aantal gegeven kunstwerken tot neutrale tentoonstellingsruimte voor steeds 

wisselende objecten.33 Met deze programmatische veranderingen werden er 

nieuwe architectonische concepten ontwikkeld.  

Bij de kunstnijverheidsmusea, die al vroeg cultuurhistorisch georiënteerd 

waren, kwam het idee naar voren dat de ontwikkelingsgang van de kunst ook 

tentoongesteld moest worden in een gebouw dat die historische progressie in 

een opeenvolging van bouwvormen en ornamentstijlen zou verbeelden. 

Fragmentarisch was dit idee al eerder gerealiseerd daar waar collecties waren 

ondergebracht in historische gebouwen met later toegevoegde vleugels: het 

Musée Cluny in Parijs, het Bayerisches Nationalmuseum in München en het 

Germanisches National Museum in Neurenberg, respectievelijk uit 1832, 

1854 en 1857, kunnen in dit verband als voorlopers worden beschouwd, allen 

goed bekend bij Cuypers. Maar nu ontstond het idee het gebouw systematisch 

in te zetten als architectonische verbeelding van een lineair, progressief 

geschiedbeeld. Het gebouw zelf werd nu tentoonstellingsobject en als zodanig 

onderdeel van de educatieve doelstellingen van het museum. Naast het 

klassieke museum als ‘gesloten systeem’ – zoals het in de Duitse handboeken 

werd genoemd34 – verschenen gebouwen met een vrije, schilderachtige 

aaneenschakeling van in stijl en type verschillende bouwdelen, elk passend 

bij de objecten die erin werden getoond. Het Duits sprak in dit geval 

toepasselijk van het ‘Angliederungssystem’, de methode van vrije 

aaneenschakeling, een opvatting van het gebouw die, ook los van het denken 

over het museum, zeer goed aansloot bij het gotisch rationalisme.35 Concrete 
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voorbeelden waren er rond 1875 nog niet: pas rond 1890 barstte een hausse 

los van dit type museum, met als belangrijke voorbeelden het Historisches 

Museum in Bern (1892) en de nieuwbouw voor het Bayerisches National 

Museum in München (1894).36 Wel had Cuypers gezien hoe het South 

Kensington Museum in Londen, voor alle betrokkenen bij het Rijksmuseum 

een belangrijk voorbeeld, met de toename van de collecties en de steeds 

nieuwe educatieve doelstellingen in de loop van de jaren uit zijn voegen 

barstte en verscheidene architecten achter elkaar worstelden om het snel 

groeiende gebouwencomplex enigszins in de greep te houden.37 Tegelijkertijd 

kondigde zich rond 1870 een andere en meer fundamentele omslag aan in de 

typologie – en parallel daaraan in de iconografie – van het museumgebouw. 

Vanuit een ‘l’art pour l’art’-opvatting werd het niet langer opgeladen als 

kunstwerk voor kunstwerken, als monument van de kunstgeschiedenis, maar 

neergezet als een neutraal monumentaal tentoonstellingsgebouw voor 

kunstwerken.38 

Het variantontwerp van Cuypers laat zien dat hij goed op de hoogte was van 

deze ontwikkelingen en besefte op een breukmoment te staan in de 

ontwikkeling van het museumgebouw. Met de ambities van De Stuers in het 

achterhoofd en zijn eigen plannen met de bibliotheek, de binnenplaatsen en 

de opleidingen voor ogen, wilde hij een museum dat mogelijkheid bood voor 

een gestructureerde, organische uitbreiding. De dynamiek van de instelling, 

haar taken en collecties, kon zo tot uitdrukking komen in het gebouw. Wat de 

stijl en het decoratieprogramma betreft hield hij daarbij, gezien het nog 

onvolgroeide programma voor het Rijksmuseum – bewust of onbewust – 

beide opties open: in deze variant kon het gebouw zich zowel ontwikkelen tot 

een neutraal tentoonstellingsgebouw als tot een architectonisch leerboek ter 

verbeelding van de nationale cultuur. Wel voegde hij er een aspect aan toe.  

Cuypers introduceerde zijn variant in de memorie van toelichting onder het 

kopje ‘terrein’. Hij beschreef dit ontwerp niet – wat logisch zou zijn geweest – 

vanuit het programma van eisen, maar zette het neer vanuit het perspectief 

van de stedenbouwkundige situatie. In lijn met de uitgangspunten door het 

College van Rijksadviseurs geformuleerd gaf hij aan te streven naar een 

gebouw dat efficiënt en spaarzaam vormgaf aan het gegeven programma op 
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de gegeven locatie. Met dit ontwerp – in eerste instantie drie vleugels langs 

de grenzen van het vijfhoekig terrein, later uit te breiden tot vijf – ‘is de meest 

mogelijke partij te trekken van het terrein en kunnen de gebouwen zoodanig 

worden ingericht dat zij later voor vergroting vatbaar zijn’, zo stelde hij. 

Daarbij was het de bedoeling het gebouw aan te leggen ‘in verband met de op 

het situatieplan aangeduide straten’. Naast optimaal grondgebruik en 

uitbreidbaarheid van het gebouw was dus de mogelijkheid een meer 

effectieve relatie te leggen met de structuur van de stad een belangrijk 

argument om voor dit bouwtype – in feite een soort blokrandbebouwing – te 

kiezen.  

Cuypers had zich ook ditmaal goed geïnformeerd over de stedenbouwkundige 

context. Meteen nadat hij de uitnodiging had ontvangen voor deelname aan 

de meervoudige opdracht vroeg hij de gemeente Amsterdam om een 

situatieschets van het bouwterrein. Toevalligerwijs stelde de minister vrijwel 

gelijktijdig dezelfde vraag.39 Van Niftrik had voor dit gebied een ruim opgezet 

villapark in gedachten, maar zijn plan was verworpen door de gemeenteraad 

en in 1872 was er een stedenbouwkundig deelplan vastgesteld voor de 

Binnendijkse Buitenveldertse Polder, het zogenaamde crinolineplan. In dit 

plan wordt het driehoekige terrein vanuit een plein aan de top ontsloten door 

een reeks radiaalstraten – uitwaaierend als de toen modieuze hoepelrokken 

of crinolines – met elkaar verbonden door dwarsstraten, die het gebied 

verdelen in gesloten bouwblokken. De uitvoering was inmiddels in 

voorbereiding: het bolwerk ter plaatse was geslecht en de Singelgracht was 

rechtgetrokken om met de nieuwe brug een rechte verbinding te kunnen 

maken van de Spiegelgracht naar de nieuwe wijk.  

De vraag van de minister was echter aanleiding voor de net nieuw benoemde 

directeur van de dienst Publieke Werken van Amsterdam, ir. J. Kalff, het plan 

aan te passen en de wijk met het oog op de komst van het museum een meer 

‘luxe’ karakter te geven. Hij verving de vier bouwblokken aan de top van het 

driehoekige terrein door een ruim plantsoen en plaatste daarin het museum. 

Om dit een royaler perspectief te geven, verbreedde hij de middenas van de 

wijk tot een allee van 20 meter en om het geheel iets van de allure van de 

grachtengordel te geven, voegde hij een concentrisch lopende gracht toe, en, 
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als middelpunt van de wijk, een plantsoen. De idee was een passende context 

te scheppen voor het museum, en tegelijk – als steeds – door het 

opwaarderen van de stedenbouwkundige kwaliteit van de wijk de waarde van 

de kavels te verhogen en zo de kosten terug te verdienen die de gemeente 

voor het museum moest maken. Kalff was meteen na zijn aantreden 

begonnen het uitbreidingsplan van Van Niftrik te herzien, juist met het 

oogmerk een meer positief saldo te verkrijgen tussen de opbrengst van de 

grond en de kosten voor de onteigening en het bouwrijp maken.40 Van Niftrik 

had weliswaar op dezelfde locatie een plaats gereserveerd voor het museum, 

maar dit in zijn ontwerp nogal willekeurig neergezet langs de Singelgracht, 

wat ongelukkig ingepast in een villaparkje. Kalff zag de mogelijkheden die het 

museum de stad bood en zette het in als een monumentaal accent dat, in het 

perspectief van een uitvalsweg van de grachtengordel, de entree moest 

markeren naar een van de nieuwe wijken. Als zetstuk in een coulisse van 

monumentale gebouwen rond de oude stad kon het zo meehelpen de deels 

armzalige of zelfs illegale bebouwing in het schootsveld aan het zicht te 

onttrekken. Er was weliswaar geen sprake van een samenhangende 

‘Ringausbildung’, van een geordende gordel van openbare gebouwen en 

pleinen, van parken en bouwblokken, verbonden door een ringstraat, zoals in 

veel Europese steden in deze jaren aangelegd op het terrein van de 

voormalige vestingwerken.41 Maar de radiaalstraten werden de een na de 

ander geopend en het museum zou, als poort naar een nieuwe wijk voor de 

stedelijke elite, het hoogtepunt worden in de reeks monumentale gebouwen 

die in de loop van de jaren zestig en zeventig langs de Singelgracht 

verrezen.42  

De nieuwe gracht, door hem ontworpen als verbinding tussen de 

Boerenwetering en het water achterlangs de P.C. Hooftstraat, typeert daarbij 

de voorzichtige, maar toch veelzeggende poging van Kalff een referentie aan 

de grachtengordel op te nemen in zijn overigens spaarzame plan. Als segment 

van een cirkel vormt deze de – wat moeizame – voortzetting van een nieuwe 

ring aan de grachtengordel, die hij in gedachten lijkt te hebben gehad. In zijn 

plan had hij deze slechts in één enkele nieuwe wijk durven tekenen, als een 

fragment, dat jaren later werd uitgevoerd als de Da Costakade. De gracht 
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rond het museumkwartier was toen al weer verdwenen.  

In de toelichting bij zijn ontwerp noemt Cuypers de nieuwe grachten als 

belangrijke elementen voor de omgeving van zijn gebouw. Hij interpreteerde 

deze dus niet als toevallige geografische gegevens, maar herkende ze als 

aanzetten naar een nieuw grachtenstelsel, als een historiserend stedenbouw-

esthetisch element in de nieuw te stichten wijk.43 Dit sloot aan bij zijn 

opvatting van de uitbreiding van Amsterdam. Als lid van een commissie van 

beoordeling van het plan van Van Niftrik, ingesteld door de Maatschappij tot 

bevordering der Bouwkunst, had hij zich uitgesproken voor een uitbreiding 

‘geheel in de geest als die in het midden der zeventiende eeuw’.44 Mét deze 

commissie vond hij dat ‘eene eventuele uitbreiding door den aanleg van een 

of meer grachten in dezelfde rigting [namelijk als de rechtgetrokken 

Singelgracht, A.O.] behoort te geschieden, en dat deze ter wederzijde eene 

ruime gelegenheid moeten aanbieden tot plaatsing van flinke woningen met 

tuinen, evenals voor den aanleg van straten en kanalen met boomen beplant’. 

De commissie realiseerde zich dat dit niet haalbaar was voor de gehele 

stadsuitbreiding, maar juist het gedeelte tussen de Leidse en de 

Weesperpoort en langs de ‘frisse Amstelstroom’ werd zeer geschikt geacht 

voor een dergelijke ‘hoogwaardiger’ aanleg. De overige segmenten konden 

worden ingevuld met ‘burgerwijken’, eventueel te mengen met industrie. In 

de locatie voor het Rijksmuseum, met de rechtgetrokken singel en de nieuwe 

gracht, zag Cuypers iets van die wensen terug.  

Op een schets voor zijn vijfvleugelplan, het uitbreidbare variantontwerp, 

tekent hij zorgvuldig de profielen van de gracht en de kade naast het museum 

en positioneert hij het gebouw heel precies ten opzichte van de omliggende 

straten. De ruimte vóór het gebouw wijst hij aan als plein – hij hield het 

thema van de voorhof uit zijn eerdere ontwerp zorgvuldig vast; aan de 

achterzijde vergroot hij het kruispunt van zes straten tot een traditionele 

‘patte d’oie’, met een monument in het midden. De entrees tot het gebouw 

plaatst hij in de doorgang, waarmee de poort ook een functie kreeg in het 

circulatiesysteem van het museum. In de binnenhoven noteert hij: 

‘beplanting met bouwkundige overblijfselen gestoffeerd’. Hier zag hij een 

mogelijkheid voor zijn buitenmuseum. De Boerenwetering hernoemt hij al 
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vast tot Van der Helstkade (het werd de Hobbemakade). Bij de gracht aan de 

westzijde van het museum zet hij een vraagteken, maar ongetwijfeld had hij 

hier liefst de Rembrandtkade gezien.45 Het museum zou dan heel toepasselijk 

komen te staan tussen de Stadhouder en de twee grootste kunstenaars van de 

zeventiende eeuw. Rembrandts Nachtwacht en de Schuttersmaaltijd van Van 

der Helst waren in zijn opvatting – en die van Thijm – respectievelijk het 

artistiek en het historisch hoogtepunt van de verzameling.46  

Zo gesitueerd zou het museumgebouw aan de Stadhouderskade met een door 

traptorens geflankeerd middendeel aan een voorplein front maken naar de 

oude stad, tegelijk met twee ronde of octagonale torens de hoeken markeren 

van de grachten en met de zijgevels de eerste tientallen meters uitzetten van 

het profiel van de nieuwe grachten. De poort werd in de as van de nieuwe 

brug over de Singelgracht gezet en met 20 meter even breed getekend als de 

middenas van de nieuwe wijk. Aan de achterzijde schetst Cuypers losse 

bouwdelen – waarschijnlijk dienstruimten, zoals de woning van de 

conservator – zorgvuldig geplaatst in de assen van de radiaalstraten. Hier legt 

hij via een vrije gegroepeerde compositie een verband met de geplande 

villabebouwing in de blokken direct achter het museum. In de ingediende 

tekening van dit plan liet hij deze echter weg en koos hij voor forse 

hoekpaviljoens als voorlopige beëindiging van de zijvleugels.  

Het museum wordt in dit plan ingezet als structurerende en beeldbepalende 

dominant in een nieuw stadsdeel, te bebouwen naar het voorbeeld van de 

zeventiende-eeuwse gevelwanden langs de grachten. Met de eerste huizen 

aan de Vondelstraat had Cuypers dit beeld exemplarisch gerealiseerd. Als een 

eigentijdse stadskroon zou het museum het uitgangspunt, de katalysator 

vormen van deze nieuwe wijk en als poort tegelijk over de Singelgracht een 

verbinding leggen met de oude stad – niet alleen visueel maar ook materieel: 

Cuypers dacht aan een gebouw in baksteen. Het begrip ‘overeenstemming’, 

Viollet-le-Ducs ‘unité’, mede door hem geïntroduceerd bij de Rijksadviseurs 

met betrekking tot de restauratie van monumenten en het aanhelen van het 

historische stadsbeeld, zette hij nu ook in bij het vormgeven van de nieuwe 

stad. 

Dat de jury het zelfs niet de moeite vond deze variant van commentaar te 
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voorzien, moet hem diep hebben teleurgesteld. Nog jarenlang schetste hij met 

enige regelmaat de vijfhoekige variant in de marge van ontwerpen en 

bouwtekeningen voor het Rijksmuseum. Werkend aan, of met een tekening 

op tafel pratend over het definitieve ontwerp, zette hij er met snelle trekken 

de andere, door hem gewenste optie naast. Met zijn variant beoogde hij een 

nieuw, uitbreidbaar museumtype te introduceren in Nederland en hij hoopte 

met de keuze voor dit type het effect van het gebouw ook op lange termijn 

zeker te stellen. Op de nieuwe locatie was dit meer dan tevoren aan de orde. 

Nog bij zijn leven kreeg hij gelijk, zij het niet tot zijn genoegen. Het museum 

werd een aantal keren uitgebreid, waarbij het aanzicht van het gebouw naar 

zijn idee steeds meer werd geschaad. Vooral de nieuwe vleugel voor 

eigentijdse kunst (de zogenaamde Drucker-uitbouw) beviel hem niet en hij 

stelde voor een apart museum voor de moderne kunst te maken.47 Ondanks 

protesten kon hij dit proces van ‘telkens stukken er bij lappen’ niet 

tegenhouden, maar het bleef hem bezighouden en waarschijnlijk in een 

uiterste poging zijn schepping te redden, deed hij kort na 1900 een curieus 

voorstel het bestaande gebouw dan maar alsnog te transformeren tot een 

meerzijdig bouwblok, volgend aan de omliggende straten, zoals hij zich dat in 

eerste instantie had voorgesteld.48  

Uitgaande van de normen van het College van Rijksadviseurs – de logica, de 

economie en het verband met de stad – voldeed de uitbreidbare variant van 

zijn plan overigens matig. Ook zonder de financiële afweging zou de jury 

argumenten hebben gevonden het te verwerpen. De circulatie was niet ideaal. 

Het gebouw kon weliswaar in een doorgaand circuit bezocht worden: links 

onder de poort beginnend, dan aan het eind van de oostvleugel naar boven, 

door de erezaal en via de westvleugel weer naar beneden om aan de andere 

kant onder de poort te eindigen. Maar de looplijnen waren vrij lang en 

zouden met de uitbreidingen alleen maar langer worden. Een groter 

probleem waren de gevels. Cuypers heeft geen opstanden getekend bij dit 

ontwerp. Hij voorzag dat hij zich die moeite kon besparen. Maar uit de 

horizontale geveldoorsnedes in de plattegronden blijkt dat hem vrij strakke 

gevels voor ogen stonden, opgebouwd uit twee lagen, op de begane grond 

gedomineerd door een strak ritme van kruiskozijnen en op de verdieping 
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voorzien van louter blinde vlakken voor de zalen met bovenlicht. Deze 

werden enigszins verlevendigd door steunberen en bij de torens, de 

paviljoens en de risalieten werd het gesloten beeld gebroken door 

zijlichtzalen met vensters. Maar als front voor het nieuwe nationale museum 

en aanzet naar een nieuw straatbeeld voor een luxe wijk van Amsterdam was 

dit toch niet de ideale oplossing. Ook internationaal werden de op zich 

karakteristieke blinde vlakken van het moderne museum met bovenlicht 

steeds meer als problematisch ervaren.49 Zeker voor de voorgevel van een 

nationaal museum op een zichtlocatie viel te voorzien dat dit veel 

commentaar zou opleveren van het publiek. De kritiek van de jury op het plan 

van Vogel was in dit opzicht veelzeggend. De versiering van de vlakken met 

cartouches of voorstellingen in sgrafitto was weliswaar een geaccepteerde 

oplossing, maar dan hooguit als cache-misère.  

Cuypers was zich overigens bewust van dit probleem en lijkt de oplossing te 

hebben gezocht in een sterker gearticuleerde compositie: hij tekende een 

aantal sterk sprekende varianten voor de hoektorens en de paviljoens.50 

Uiteindelijk koos hij voor een symmetrisch geordend complex, geleed door 

een afwisseling van sterk vooruitspringende traptorens, risalieten en 

hoekpaviljoens. Zo ontstond inderdaad een schilderachtig silhouet met een 

levendige schaduwwerking op de gevels, als tegenwicht voor de blinde 

vlakken. Deze sterke schaduwen waren echter – zo was hem inmiddels 

bekend uit de technische literatuur – weer hinderlijk voor de lichtinval in de 

zijlichtzalen op de begane grond.  

Op zoek naar referenties zal hij zich wederom op Engeland hebben 

georiënteerd. De gotisch rationalisten hadden hier een behoorlijk aandeel 

weten te verwerven in de hausse aan publieke gebouwen en – anders dan in 

1864 – doorbraken velen daarvan de klassieke typologieën en thematiseerden 

in een vrije aaneenschakeling van bouwdelen het verband met de structuur 

van de stad. Zeker bij de grote monumentale gebouwen is er daarbij echter 

een opvallende tendens naar regelmaat en symmetrie. In lijn met de theorie 

van Street – en ook Viollet-le-Duc – zocht men een balans tussen 

middeleeuwse schilderachtigheid en klassieke orde. Werk van Street, Scott, 

Waterhouse en Godwin kan in dit opzicht voor Cuypers van belang zijn 
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geweest, al waren er geen directe voorbeelden voor een museum van dit 

type.51 Overigens was in zijn ontwerp van een vrije groepering van bouwdelen 

nauwelijks sprake. Hij volgt en versterkt weliswaar de ongebruikelijke 

vijfhoekige vorm van het bouwblok. Maar het complex is als geheel en in zijn 

delen steeds symmetrisch geleed; alleen de bibliotheek en de 

directeurswoning zijn afwijkende elementen, anticiperend op de omliggende 

bebouwing. Weer legt Cuypers – als bij het Muzeüm Koning Willem I – 

‘pondération’ over symmetrie. Een referentie voor een vijfhoekig gebouw 

vond hij – zoekend in The Builder – bij Friedrich von Schmidt. Zijn ontwerp 

voor het parlementsgebouw in Wenen (1865) komt in de ordening van 

symmetrische vleugels rond een vijfhoekig terrein, aan de hoeken gekoppeld 

door achtkante torens, overeen met het ontwerp van Cuypers.52 

In de uitwerking van het plan – voor zover te reconstrueren – lijkt Cuypers 

het beeld van de middeleeuwse lakenhallen, sterk aanwezig in de ontwerpen 

voor het Muzeüm Koning Willem I, te combineren met de door torens, 

risalieten en paviljoens gelede composities van de paleizen uit de vroege 

renaissance: naast de Franse voorbeelden uit het Ile-de-France, 

gepropageerd door Viollet-le-Duc, lijkt daarbij ook de renaissance in de 

Zuidelijke Nederlanden en in Denemarken – met directe voorbeelden voor de 

achtkante torens – een bron te zijn geweest.53 Bij de uitwerking van de 

ontwerpen voor Rijksmuseum en ook bij de vrijwel gelijktijdig gemaakte 

ontwerpen voor het Centraal Station komen deze voorkeuren steeds 

duidelijker naar voren.  
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Het winnend ontwerp: circulatie en lichtinval 

 

Radicale typologische vernieuwing en formele experimenten waren, zo moet 

ook Cuypers hebben beseft, in de prijsvraag niet aan de orde. Het programma 

en het budget waren er niet naar en van de minister viel op dit punt geen 

steun te verwachten. De zwijgzaamheid van De Stuers over het uitbreidbare 

museum bij de jurering sprak boekdelen. De ontwikkeling van het 

programma en de groei van het budget in de jaren daarna leverden weliswaar 

steeds meer argumenten op voor een flexibeler gebouwtype. Maar de uitslag 

van de prijsvraag dwong Cuypers in het keurslijf van het gesloten systeem; de 

‘grondslagen’ van de plattegrond lagen onwrikbaar vast.  

Zijn winnend ontwerp voldeed dan ook nadrukkelijk aan de standaard voor 

een monumentaal museumgebouw van nationale importantie, zoals die 

inmiddels op vele plaatsen in Europa was gezet: een gebouw van twee 

verdiepingen met zalen symmetrisch geordend rond een binnenplaats, vaak 

gedeeld door een centraal geplaatste vleugel, met op de begane grond zalen 

met staand licht en op de verdieping bovenlichtzalen. Uitgaande van de 

ontwerpen van Schinkel, Von Klenze en Semper in Duitsland en het 

voorbeeld van Durand in Frankrijk was dit type in de jaren vijftig, zestig en 

zeventig geleidelijk tot wasdom gekomen. Het nationale museum in 

Stockholm van Stüler (1849–1866) mag gelden als een belangrijk prototype; 

het ontwerp voor het Kunsthistorisches Hofmuseum in Wenen van Semper 

en Hasenauer (1872–1881) gold rond 1875 als state of the art.54 Cuypers was 

goed op de hoogte van de ontwikkeling van dit type. In primitieve vorm had 

hij het al toegepast voor het Muzeüm Koning Willem I en in de 

tussenliggende jaren had hij nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig gevolgd. 

Mede hierdoor kon hij Eberson en Vogel overvleugelen, die zich, zoals bleek 

uit het commentaar van de jury, onvoldoende hadden geïnformeerd over de 

actuele stand van zaken in de museumbouw. Gedurende de uitwerking en 

ook nog tijdens de bouw werd Cuypers bovendien vanuit het ministerie (door 

De Stuers) regelmatig gevoed met de laatste ontwikkelingen. Meteen nadat 

hij de opdracht had gekregen werd hem een pakket tekeningen toegestuurd 

van de belangrijkste Europese musea, voorzien van uitgebreide 



    29

beschrijvingen.55 Een studiereis in de maanden augustus, september en 

oktober 1877, ter voorbereiding van een nieuw museum voor natuurlijke 

historie te Leiden – een opdracht die uiteindelijk aan hem voorbij ging – 

bracht hem gedetailleerd op de hoogte van de laatste innovaties en ook deze 

werden in het ontwerp verwerkt.56 De lichtinval op de kunstwerken en een 

logische en efficiënte circulatie van de bezoekers – bij voorkeur in een 

doorgaande lijn langs de collecties – waren daarbij de belangrijkste thema’s. 

Technische eisen als klimaatbeheersing (verwarming en ventilatie) en 

brandveiligheid treden ook steeds meer op de voorgrond. Aandacht voor 

exploitatie en beheer (wc’s, restaurant, dienstruimten) namen geleidelijk toe. 

Aan de hand van het onderzoek van Eduard Magnus en het werk van August 

Tiede in Berlijn (zie verder) verdiepte Cuypers zich ook – mede op 

aandringen van de minister – in de technische aspecten van de belichting; uit 

Wenen kreeg hij via de Nederlandse gezant rapporten over verwarming en 

ventilatie in de nieuwe musea daar.57 

De introductie van zijn gotisch rationalisme in de monumentale burgerlijke 

architectuur verliep daarmee anders dan hij zich had gewenst. Hij stond voor 

de opgave een gegeven type, een klassiek museumgebouw naar het 

‘geschlossene System’, aan te passen aan programma en locatie en te 

proberen dit naar zijn hand te zetten, het te ‘doorkneden’ naar zijn 

beginselen.58 Hij was er niet in geslaagd met zijn museumontwerp een breuk 

te forceren in de typologie en het beeld van het openbare gebouw, zoals hem 

in de kerkbouw uiteindelijk wel was gelukt met bijvoorbeeld de Dominicus in 

Alkmaar en in de woningbouw met de eerste woonhuizen in de Vondelstraat. 

Het werd een geleidelijk proces van omvormen. Constructie, ornament en 

compositie, het spel met de volumes en de werking van het silhouet, waren de 

middelen die hij had om het gebouw uitgaande van een klassieke gesloten 

hoofdvorm toch naar zijn inzichten vorm te geven. Het Rijksmuseum werd in 

die zin een overgangsgebouw, niet ongelijk aan de vroegrenaissancistische 

bouwwerken waar hij graag naar verwees, maar nu ontwikkeld in 

omgekeerde richting: werkend van klassiek naar gotiek, of, in de termen van 

Street, zoekend naar een balans tussen de klassieke symmetrieën en 

middeleeuwse schilderachtigheid.  
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Een complicerende factor, maar zeker ook een steun in de rug daarbij was de 

geleidelijke uitbreiding van het programma. De bibliotheek mocht worden 

gebouwd, er kwamen twee scholen bij en een aantal bijzondere collecties. 

Cuypers wist deze toevoegingen – deels door hemzelf geïnitieerd – te 

gebruiken om in de ontwikkeling van prijsvraagontwerp naar definitief 

ontwerp op een aantal punten zijn zin te krijgen. Zijn ervaring in het stap 

voor stap bewerken van kerkbesturen en het in etappes uitvoeren en 

decoreren van kerkgebouwen zal hem hierbij goed van pas zijn gekomen. Het 

talent van De Stuers voor wat hij zelf ‘l’art de grouper les chiffres’ noemde, 

maakte hen een onverslaanbaar koppel.59 Het gebouw kostte uiteindelijk 

ruim tweemaal zo veel als in eerste instantie begroot.  

Dit proces is gedetailleerd te volgen in de verschillende stadia van het 

ontwerp, van prijsvraag via voorlopig ontwerp en definitief ontwerp tot aan 

de bestektekeningen en de revisies, en laat zien wat voor Cuypers de cruciale 

thema’s waren in het plan, waar naar zijn opvatting de essentie van de opgave 

lag. Een uitputtende behandeling van dit proces is hier niet aan de orde, maar 

een aantal thema’s is tekenend voor zijn bedoelingen met het gebouw. 

 

Bewaard gebleven schetsen en wat rekenwerk laten zien dat Cuypers 

inmiddels in staat was efficiënt en trefzeker een plattegrond te ontwikkelen 

voor een gebouw van deze omvang. De hoofdopzet, de ‘idée mère’ van het 

plan lijkt hij snel te hebben gevonden. In de memorie van toelichting 

omschrijft hij deze als volgt: ‘Voldoende aan al de eischen van het 

programma en bovendien het voordeel aanbiedende van twee groote, 

overdekte binnenplaatsen, kan het gebouw evenwijdig aan de 

Stadhouderskade worden opgetrokken; terwijl de vleugels, rechthoekig 

daaraan geplaatst, aan elke zijde quadraat vormen; de doorgang (...) wordt 

overdekt door de daarboven aangebrachte Eerezaal.’60 Het hele gebouw blijkt 

te zijn geconcipieerd op basis van twee schetsen, twee velletjes papier, 

bewaard gebleven in zijn archief. Eén velletje voor het omrekenen van het 

gevraagde aantal strekkende meters hangruimte – met toevoeging van raam- 

en deuropeningen – naar vierkante meters vloeroppervlak, en dat gerelateerd 

aan het budget. Bij een perceel van 8000 vierkante el kwam hij op 4500 
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vierkante el bebouwd oppervlak en een budget van ongeveer 150 gulden per 

vierkante el – een el is in deze tijd gelijk aan een meter.61 Daarbij 

constateerde hij onmiddellijk dat er genoeg ruimte zat in het budget voor het 

toevoegen van de kunstscholen. En één schetsvel voor het organiseren van de 

vierkante meters in een plattegrond. Geheel naar Durand zette hij daarbij 

traveeën uit op een orthogonaal systeem, die aan de hand van een eenvoudig 

assenstelsel worden geordend in een regelmatig rechthoekig gebouw.62 Hij 

gebruikte daarbij twee beukmaten: een grote, bepaald door de ideale maat 

van een bovenlichtzaal en een kleinere, toegepast voor de zijlichtkabinetten. 

Met het aangeven van de voornaamste stijgpunten was vervolgens de 

dispositie bepaald. Even lijkt hij nog te hebben gezocht naar de juiste 

afmetingen van de binnenhoven. In een variant schetst hij een meer 

langwerpig gebouw met een smaller binnenhof. Een ruime binnenplaats was 

echter noodzakelijk voor een goede lichtinval in de zalen op de begane grond, 

zo had de praktijk intussen geleerd, en daar lijkt hij zich uiteindelijk door te 

hebben laten leiden.63  

Het rechthoekige complex kreeg vervolgens een klassieke geleding, verwant 

aan Franse paleistypen uit de renaissance, met in de voorgevel een 

monumentaal middenrisaliet en vleugels afgesloten door hoekpaviljoens. De 

trappenhuizen – meest gecombineerd met afvoerkanalen voor ventilatie en 

verwarming – zijn steeds duidelijk geaccentueerd en als aparte torens tegen 

de buitenzijde van het gebouw gezet. Daarmee werd voorkomen dat de 

enfilades van zalen werden onderbroken door de verticale circulatie en 

vluchtwegen en brandgevaarlijke rookafvoerkanalen interfereerden zo niet 

met de museumzalen. Dit maakte het bovendien mogelijk, zo merkte Cuypers 

op in de memorie van toelichting, het museum in zelfstandig ontsloten 

segmenten te verdelen, wat van belang was met het oog op de te verwachten 

ontwikkelingen in het programma. De erflaters van de collectie Van der Hoop 

vroegen om een eigen ingang en de Rijksschool voor Kunstnijverheid en de 

Rijksnormaalschool voor Tekenleraren kregen uiteindelijk ieder een eigen 

opgang naar hun lesruimten, ondergebracht in de hoekpaviljoens en op de 

bovenste verdieping van de noordvleugel. De binnenplaatsen werden 

overkapt en daarmee vervulde hij zijn oude wens een architectuurmuseum te 
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stichten met bouwfragmenten. Het ‘overgebleven terrein rond het gebouw’ 

kon, zo gaf hij aan, met een hek worden afgesloten en zo dienstbaar gemaakt 

‘aan het bewaren van bouwfragmenten die aan de openlucht kunnen 

blootgesteld worden’.64 De museumtuin kon dus tegelijk dienst doen als 

buitenmuseum.  

 

De toegang voor het publiek vormde echter een probleem. De poort met de 

doorgang naar de museumterreinen nam op de begane grond de plaats in van 

de middenas met entree, vestibule, hal en centraal trappenhuis, gebruikelijk 

bij dit type gebouwen. Door de zuinigheid van de gemeente Amsterdam 

moesten het binnengaan, de ontvangst van de bezoekers en de opgang naar 

de verdiepingen dus anders georganiseerd worden. De Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst voorzag dat dit blijvende problemen op zou 

leveren. In een petitie vroegen zij de Tweede Kamer de doorgang te 

verwijderen, omdat deze zou leiden tot een moeizame plattegrond en 

kostbare oplossingen.65 Ook Cornelis Springer liet, namens Arti et Amicitiae, 

zijn onvrede blijken met de keuze voor een publieke doorgang en onthield 

zich mede om die reden van een preadvies over de plannen.66 Alberdingk 

Thijm kwam echter met een betoog vóór de poort: hij zag deze juist als een 

bewijs voor de terugkeer van het besef dat een gebouw onderdeel moest zijn 

van het levend organisme van de stad, iets wat naar zijn mening door de 

Maatschappij niet werd begrepen: ‘het besef dat er een organisch leven eene 

geheele gebouwde stad doorstromen moet ontbreekt deze heren, (...) ieder 

publiek gebouw behoort een lid in het organisme te zijn’, schreef hij in een 

ingezonden brief in het Algemeen Handelsblad. Daarom was het juist een 

gelukkige gedachte van de gemeente Amsterdam ‘het Muzeüm tot een 

hartader, een levenskanaal onzer burgerij te verheffen, door het met een 

vorstelijke doorrid te begiftigen’.67 De minister bewoog niet, herhaalde in zijn 

antwoord aan de Maatschappij slechts dat de poort een eis van de gemeente 

Amsterdam betrof, die grond, een collectie schilderijen en een ton in guldens 

beschikbaar had gesteld, vermeldde dat noch het College van Rijksadviseurs 

noch de regering bezwaar had gemaakt en noemde nog eens de nieuwe 

vleugel van het Louvre te Parijs en ook Sempers Gemäldegalerie te Dresden 
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als voorbeelden van gerenommeerde musea met middendoorgang.  

Beide voorbeelden waren Cuypers goed bekend en Sempers worsteling met 

de plaats van de hal en de opgang naar de verdieping in de Gemäldegalerie 

tekent het probleem waar hij voor stond.68 Cuypers loste dit nuchter op. De 

overdekte doorgang voor het publiek ‘deelt het gebouw in tweeën’, zo stelde 

hij in de memorie van toelichting, ‘gevolgelijk moeten er twee ingangen zijn’. 

In de schetsfase heeft hij de mogelijkheid onderzocht slechts aan één kant 

een entree met trappenhuis te maken – zoals Semper had gedaan – maar hij 

moet snel hebben geconstateerd dat dit zowel ruimtelijk als organisatorisch 

slecht zou werken en, door de asymmetrische opzet, een compositorisch 

probleem zou opleveren: de schets is niet uitgewerkt.69 Met de doorgang als 

eis lag het voor de hand te kiezen voor een poort met twee torens als centraal 

motief voor de voorgevel. De keuze voor twee stijgpunten aan weerszijden 

van de doorgang verschafte dit motief de noodzakelijke logica. De torens 

werden traptorens. Het rationele beginsel de ‘innerlijke bestemming’ weer te 

geven in de ‘uiterlijke vorm’ hielp Cuypers zo een probleem op te lossen waar 

Semper, denkend vanuit een gesloten klassiek systeem, niet goed was 

uitgekomen.70 Cuypers ging er bovendien van uit dat de bezoekers het 

gebouw aan de voet van de oosttoren zouden binnengaan en dit, na een 

rondgang door de schilderijenverzameling op de verdieping, onder de 

westtoren weer zouden verlaten. De tentoonstellingen op de 

benedenverdieping konden bezocht worden zonder deze circulatie te 

hinderen. De verdubbeling van het trappenhuis kreeg daarmee een schijn van 

logica.  

Maar een belangrijk probleem bleef onopgelost: het ontbrak het museum aan 

een ruime entree met een ontvangsthal op de begane grond, zowel praktisch 

als ceremonieel onmisbaar voor een gebouw van deze importantie. Cuypers 

was zich hiervan bewust en had een onorthodoxe oplossing in gedachten: als 

van de doorgang tegelijk de entree werd gemaakt, konden de binnenplaatsen 

de functie krijgen van vestibule of ‘voorhal’. Daarvoor zou het echter nodig 

zijn de binnenplaatsen te overdekken en dat was niet voorzien in het 

programma van eisen. Hij kon dan ook niet anders doen, dan dit idee als 

optie voor te leggen aan de jury. ‘Ik zal maar het een en het ander tekenen, 
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dan kan men kiezen’, schreef hij aan De Stuers. Hij diende uiteindelijk zelfs 

drie varianten in voor de entree: 1e een ingang ‘aan de buitenzijde’, dat wil 

zeggen aan de voorgevel, met als nadeel ‘de onkosten van een peristyle’; 2e 

een ingang op de binnenplaats, ‘met of zonder inrit’, met als voordeel dat de 

bezoekers ‘onder den overdekten doorgang kunnen binnentreden in de met 

glas afgesloten ‘voorhal’ en deze ingang rijk gesierd [kan] worden met beeld- 

en schilderwerk, daar hij voor regen en wind is beveiligd’; 3e een ingang 

‘onder de bogen van den inrit’, met een portaal en een groote vestibule naast 

de trap’.71 De Stuers suggereerde nog een vierde variant: een ‘groote entrée 

générale’ via de oostelijke binnenplaats met een ‘escalier en fer à cheval’ 

direct leidend naar de eerste verdieping, een idee ‘niet ongelijk aan dat der 

Leidsche Acad[emie]’, zo hij schreef hij in de marge van de memorie van 

toelichting.72 De circulatie door het museum zou daarmee een kwartslag 

worden gedraaid. Maar kiezen kon hij niet: ‘entre les quatre mon coeur 

balance’ krabbelde hij in de marge van de memorie van toelichting.  

De voorkeur van Cuypers was duidelijk. Door de bezoekers via de 

binnenplaatsen het gebouw in te leiden, zou het gemis van een centrale hal 

worden ondervangen en kon tegelijk de doorrit opgewaardeerd worden tot 

een met enig drama geladen moment in de met zorg geregisseerde gang van 

de dagelijkse drukte van de stad naar de eigen wereld van de kunst. Van het 

voorplein zou de bezoeker via een donkere poort naar een arcade wandelen 

met van twee zijden invallend licht, die toegang gaf tot een hoge verglaasde 

binnenplaats, aangekleed met historische en allegorische schilderingen en 

vandaar zijn weg kiezen naar de verschillende afdelingen van het museum.  

De jury gaf geen reactie op dit punt. Willem III, formeel verantwoordelijk 

voor de benoeming van Cuypers tot architect der Rijksmuseumgebouwen, 

deed dat wel, daarbij mogelijk gesouffleerd door zijn huisarchitect Eberson. 

In eerste instantie reageerde hij alleen op de compositie en de uitwerking van 

de gevel. Hij wilde meer rust en regelmaat in het gebouw en maakte bezwaar 

tegen het middendeel dat ‘te veel scherpe hoeken heeft’ en ‘meer het karakter 

van een boterhal dan van een museum’.73 Begin 1877 eiste hij echter, bij 

monde van de minister, een directe toegang van het voorplein tot de 

vestibules; anders gezegd: hij wilde geen entree via de binnenplaats, het 
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museum moest een voordeur hebben aan de straat.74 Deze eis dwong Cuypers 

de ontsluiting van het gebouw en de circulatie door de zalen opnieuw te 

overdenken en – met de kritiek van de jury op de belichting van de erezaal in 

het achterhoofd – een geheel nieuwe oplossing te zoeken voor het 

middendeel, het centrale thema in zijn gebouw. Om zijn oplossing te kunnen 

begrijpen, moet echter eerst nader worden ingegaan op de plattegronden.  

 

De circulatie door de collecties en de lichtinval op de getoonde werken 

vormden, zo blijkt, het uitgangspunt van Cuypers bij de organisatie van het 

gebouw. In twee aparte plattegronden bij zijn prijsvraaginzending gaf hij met 

pijltjes aan hoe de beide verdiepingen als in een circuit bezocht konden 

worden.75 Op basis daarvan wees de indeling van de tentoongestelde objecten 

zich min of meer vanzelf. De collectie bestond grosso modo uit drie delen: 

objecten, prenten en schilderijen. Zijlicht – men sprak ook wel van staand 

licht – was zeer geschikt voor objecten en bruikbaar voor prenten. Dus van de 

twee halve rondgangen op de begane grond werd die aan de westzijde 

bestemd voor het prentenkabinet met daaraan verbonden de bibliotheek. 

Hier was ook ruimte voor de collectie zegels en medaillons. De Stuers zag 

meteen dat dit veel te ruim was bemeten en schreef met enige bravoure 

‘enzovoort’ achter dit lijstje – er was tenslotte gevraagd om ruimte voor later 

toe te voegen collecties. Cuypers richtte de aandacht in eerste instantie op de 

belichting. Hij voegde een tekening bij waarop werd aangeduid ‘op welke 

wijze de prenten in beweegbare lijsten met glas kunnen worden 

tentoongesteld, op zoodanige wijze dat zij goed verlicht zijn en tevens door 

den toeschouwer niet worden in de schaduw gesteld’.76 De tekening is niet 

bewaard gebleven, maar uit schetsen blijkt dat hij dacht over een opstelling in 

het prentenkabinet met losse wanden of schotten, schuin geplaatst om het 

zijlicht onder een hoek op de prenten te vangen. Hier blijkt dat hij het werk 

van Eduard Magnus had bestudeerd. Deze had als eerste onderzoek gedaan 

naar de lichtkwaliteit bij verschillende invalshoeken en aangetoond dat zo het 

beste zijlicht werd gevangen.77 In de brede zalen van de noordvleugel schetste 

Cuypers bovendien middenwanden, om het fellere zuiderlicht uit de 

binnenplaatsen te scheiden van het gematigder noorderlicht aan de 
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straatzijde. Ook toezicht speelde een rol. Het prentenkabinet was – als 

gebruikelijk in de tweede helft van de negentiende eeuw – een combinatie 

van depot en tentoonstellingsruimte, met daaraan verbonden een studiezaal. 

De kamer voor de directeur was zo geplaatst dat deze het prentenkabinet én 

de studiezaal van achter zijn bureau kon overzien. De Stuers vond het 

blijkbaar vanzelfsprekend dat de directeur van het prentenkabinet ook als 

surveillant fungeerde: ‘zeer goed’ noteerde hij in de marge van de memorie 

van toelichting. 

De rondgang aan de oostzijde was voor een afdeling ‘vaderlandsche kunst’. 

Cuypers suggereerde hier een chronologische geordende reeks zalen met een 

opstelling van voortbrengsels van de ‘vaderlandse kunst en industrie’, 

beginnend bij de Romeinse en Bataafse oudheden en doorlopend tot aan de 

zeventiende eeuw. Originele objecten zouden hier gecombineerd worden met 

afgietsels en kopieën om ensembles te vormen die een samenhangend beeld 

gaven van een periode. De zalen zouden aangekleed worden met 

historiserende decoratieve elementen, als een soort stijlkamers, die een 

passende context schiepen voor de getoonde objecten. Om het beeld van een 

periode te completeren werden her en der originele bouwfragmenten 

toegevoegd. Met deze opstelling positioneerde Cuypers het museum – geheel 

naar de tijdgeest – ook als educatieve instelling en dat zowel in 

kunsthistorische zin als met het oog op de bevordering van de technische en 

artistieke ontwikkeling van de kunstnijverheid. Bij de zaal voor ‘fijne 

afgietsels van voorwerpen tot en met de XVIe eeuw’ vermeldt hij expliciet: 

‘tevens geschikt voor bestudering’. De twee binnenhoven vormden de laatste 

zalen van deze educatieve rondgang door de tijd en niet zonder enig drama 

positioneerde Cuypers zo het museumgebouw zelf, dus zijn eigen ontwerp, als 

meest recente stap in de ontwikkeling van de Nederlandse cultuur en als 

voorbeeld voor toekomstige ontwikkelingen.  

Een oud museaal concept en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 

de presentatie worden hier met elkaar verweven. Het idee van een museum 

voor de nationale cultuurgeschiedenis, opgevat als een reeks stijlkamers, had 

een lange voorgeschiedens. Met zijn pogingen het Koninklijk Kabinet van 

Zeldzaamheden in Den Haag om te bouwen tot het Nederlandsch Museum 
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van Geschiedenis en Kunst had De Stuers dit idee juist in deze jaren nieuw 

leven ingeblazen.78 Dat verzamelingen kunstnijverheid niet meer 

systematisch – naar type of materiaal – werden geordend, maar getoond in 

hun (cultuur)historische context was juist een recente ontwikkeling, die 

beiden kenden uit de buitenlandse kunstnijverheidsmusea, met name in 

Londen en Wenen.79 De Stuers zal dan ook de drijvende kracht zijn geweest 

achter deze opstelling. Zoals gezegd namen ze daarbij een royaal voorschot 

op de toekomst: ‘Abundantia, abundantia’, merkte de Stuers op in de marge 

van Cuypers’ concept memorie van toelichting, ‘wij krijgen in de eerste 20 

jaar de afdeeling niet vol, maar dat doet er niet toe’. Zo lang hoefde hij 

overigens niet te wachten: in 1878 kwam formeel de opdracht van de minister 

de oostelijke vleugel in te richten voor drie historische collecties – afkomstig 

van het Nederlandsch Museum, de stad Amsterdam en het Koninklijk 

Oudheidkundig Genootschap – en wel zo dat een museum zou ontstaan 

‘hetwelk ook door den stijl der zalen waarin het gevestigd is, een volledig 

overzicht geve van de maatschappelijke en kunstgeschiedenis van ons 

vaderland van de oudste tijden tot aan het begin der 19e eeuw’.80 De collectie 

bleef overigens mager en vol leemten, zoals door een criticus werd 

opgemerkt, zeker in relatie tot de hoeveelheid ruimte.81 

Getuige de bewaard gebleven schetsen voor de indeling van de begane grond 

was Cuypers ook bij het ontwerpen aan deze ruimten vooral bezig met het 

zoeken naar de ideale indeling in relatie tot het licht. Voor de brede zalen in 

de noordvleugel dacht hij weer aan een tweedeling overlangs, ditmaal met 

een meanderende wand. De schuin geplaatste segmenten van de wand waren 

ideaal voor het hangen van schilderijen of prenten en de gevormde kabinetjes 

maakten het mogelijk deze met meubels of sculptuur te combineren tot een 

ensemble, zonder concessies te doen aan de belichting.82 Het gevoel van 

ruimte, de ‘Grossräumigkeit’, gecreëerd door het van twee kanten invallende 

licht, ging met deze tweedeling verloren. In verscheidene Europese musea 

werd dit effect juist benut voor de tentoonstelling van sculptuur. Maar de 

meer constante lichtkwaliteit in de zaal door de scheiding van het noordelijk 

en het zuidelijk licht gold juist weer als zeer prettig voor het bekijken van 

kleine objecten.83  
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Het circuit van bovenlichtzalen op de bovenverdieping was vanzelfsprekend 

voor de schilderijen. Dit werd in het midden kortgesloten door de lange 

erezaal – mogelijk geïnspireerd op het Nationaal Archeologisch Museum in 

Napels, maar wellicht ook overgenomen uit de tot museum verbouwde 

paleizen, zoals het Louvre – en langs de noordzijde gecombineerd met een 

reeks kabinetten met zijlicht. Naar intussen vrij algemeen gebruik werden de 

schilderijen systematisch geordend naar scholen en perioden. Het weglaten 

van gangen en het ter zijde stellen van de trappenhuizen maakte een 

ongehinderde rondgang mogelijk, waarin de geschiedenis van de 

schilderkunst als in een doorlopende lijn zou worden getoond, culminerend 

in de Nachtwacht, als hoogtepunt van de Nederlandse schilderschool. Met 

gevoel voor drama had Cuypers deze gehangen in de as van de erezaal. Door 

de toevoeging van een aantal particuliere collecties, die naar de wil van de 

schenker als geheel getoond moesten worden, werd deze systematiek echter 

weer doorbroken.84 Het bovenlicht moest zorgen voor een constante 

lichtkwaliteit gedurende de rondgang en hinderlijke reflectie voorkomen: ‘De 

verlichting is in al de zalen zó aangebracht dat de lichtstraal die op het 

voorwerp valt niet met denzelfden hoek terugkaatst in het oog van den 

toeschouwer waarmee voorkomen (wordt) dat de schilderijen glimmen’, 

schreef Cuypers in zijn memorie van toelichting voor de jury.85 Ook De Stuers 

was bijzonder alert op een constante kwaliteit van het licht: in de marge van 

Cuypers’ concept voor de toelichting schreef hij de vraag of de doorgangen in 

de binnenhoeken van het circuit – waar inderdaad geen bovenlicht was – niet 

te donker zouden worden in verhouding tot de andere zalen.86  

Dat Cuypers in de noordvleugel, aan de stadhouderskade, de bovenlichtzalen 

combineerde met kabinetten die van opzij werden verlicht door grote 

kruiskozijnen verrast dan ook. Deze kabinetten werden echter geïntroduceerd 

met het oog op het aanzien van het gebouw. Er kwam steeds meer kritiek op 

de blinde vlakken in de gevels van musea en deze kritiek moet ook Cuypers 

hebben bereikt. Bij zijn ontwerp voor het Muzeüm Koning Willem I had hij 

deze vlakken gepresenteerd als een karakteristiek thema voor het museum, 

logisch voortgekomen uit de functie van het gebouw. Nu twijfelde ook hij of 
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dit wel het juiste gevelbeeld was voor het nieuwe Rijksmuseum, op een zo 

prominente plek in de stad. De gegeven locatie werkte daarbij in zijn 

voordeel. Staand licht voor schilderijen moest noorderlicht zijn – de jury had 

Vogel ernstig bekritiseerd vanwege het zuiderlicht in zijn schilderijenzalen – 

en ‘door de gunstige dispositie van het terrein naar de noordzijde’, zo schreef 

Cuypers in de toelichting ‘kan hier de hoofdfaçade van het gebouw 

verlevendigd worden door de hooggeplaatste vensters der eerste verdieping, 

waar de miniatuur schilderijen hare plaats vinden en die, in kleine kabinetten 

verdeeld, beter te genieten zijn’. Met ramen over alle verdiepingen zou het 

front van het museum steeds een levendig aanzicht bieden vanuit de stad; 

Cuypers toonde dit aan met een perspectieftekening van het museum bij 

avond, waarop de ramen op alle verdiepingen feestelijk licht uitstralen. 

Semper en Hasenauer hadden dezelfde combinatie van bovenlichtzalen en 

zijlichtkabinetten toegepast bij de Hofmusea in Wenen – waar Cuypers het 

thema waarschijnlijk voor het eerst had gezien. Aan de hand van Magnus 

verdiepte hij zich in de technische aspecten van dit nieuwe thema: naar diens 

voorschriften loopt de bezoeker langs de vensterwand van kabinet naar 

kabinet, waardoor hij zich bij het binnengaan steeds automatisch van het 

licht af naar de schilderijen wendt en dus niet wordt verblind. Een zorgvuldig 

typologisch vooronderzoek – Cuypers besprak de kwestie van de belichting 

nog eens persoonlijk met Hasenauer bij een bezoek aan Wenen in 187787 – 

leverde zo een effectief compromis tussen de ideale belichting van de 

schilderijen en het gewenste aanzicht van het gebouw in de stad.  

Voor de decoratie van de zij- en achtergevels – waar de blinde vlakken 

gehandhaafd moesten worden – dacht hij aan afbeeldingen in sgrafitto van 

de ‘meest populaire’ schilderijen van ‘onze beroemdste meesters’ die binnen 

werden tentoongesteld, een wel heel letterlijke poging de harmonie te 

verkrijgen tussen vorm en inhoud, tussen het kleurpalet van de schilderijen 

en dat van het gebouw, waar hij tien jaar eerder bij het ontwerp voor het 

Muzeüm Koning Willem I had gestreefd. Bij de nadere uitwerking van het 

plan werden deze vervangen door een meer samenhangende reeks educatieve 

tegeltableaus met een cultuurhistorisch geladen iconografie. Ook voor deze 

decoraties vond hij een rationele oplossing. Deze werden niet in cartouches 
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gevat – zoals op de eerste tekeningen is te zien – maar als imitaties van 

tapijten als het ware aan de gevel gehangen, verwijzend naar de gewoonte 

openbare gebouwen bij blijde intochten te versieren met tapijten met 

allegorische voorstellingen.88  

 

Uit de opmerking van Cuypers in de memorie van toelichting over de ‘hoog in 

de gevel geplaatste’ vensters van de zijlichtkabinetten, blijkt nog eens de 

grote invloed van het licht in het plan. Het speelde niet alleen een rol bij de 

ontwikkeling van de plattegrond en de dwarsdoorsnede van de zalen, maar 

was ook bepalend voor de compositie van de gevel. De invalshoek van het 

licht en de hoogte van de lichtbron ten opzichte van de schilderijen moesten, 

zo had Cuypers bij Magnus gelezen, maatgevend zijn voor een 

museumgebouw. Opvattingen over karakter, stijl of type van het gebouw 

waren ondergeschikt aan de juiste belichting van de kunstwerken. De maat 

van de strook wand waar de schilderijen op hingen was, volgens Magnus, het 

enige relevante uitgangspunt bij het ontwerp van een museumgebouw: de 

‘Höhe der Bilderzone nun is das Gegebene, das Constante, weil nach ihr die 

Höhe des einfallenden Lichtes sich bestimmen muss. Die Höhe des 

einfallenden Lichtes (...) ist dass Massgebende für den Bau, nicht aber die 

Façade!’ Met andere woorden: de hoogte waarop de schilderijen worden 

gehangen bepaalt de invalshoek van het licht en de hoek van het licht bepaalt 

hoogte en breedte van de zaal. De nieuwe Nationalgalerie in Berlijn van 

Stüler presenteerde Magnus als afschrikwekkend voorbeeld. Hier was een 

museum in een klassieke tempel geperst – door zijn vaste maatverhoudingen 

ongeschikt om een combinatie van zij- en bovenlichtzalen in zich op te nemen 

– alleen omdat koning Friedrich Wilhelm IV meer oog had voor het 

verfraaien van de hoofdstad dan voor de eisen van een kunstmuseum. Zijlicht 

moest voor schilderijen hoog invallen, aldus Magnus, bij voorkeur boven 

ooghoogte. Een veelvoorkomende fout daarbij was dat men – omwille van het 

gevelbeeld – het beste licht afsneed door grote overstekken (‘einen mächtigen 

Fenstersturz’) of, erger nog, meedeed aan de ‘onzinnige mode’ het 

vensterkruis te versieren met ‘allerlei poppen’ die het licht wegnamen. De 

rijkgeornamenteerde Nederlandse renaissance werd zo in feite ongeschikt 
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verklaard voor de museumarchitectuur. Bij voorkeur moest er niet meer dan 

één venster per zaal zijn, dat een derde van de breedte van de wand innam. 

Voor bovenlicht gold hetzelfde: niet meer dan een derde van het plafond. De 

daklichten werden daarbij, volgens Magnus, maar al te vaak in een zo hoog 

mogelijk gewelf geplaatst, of zelfs op een ‘kast’ daar bovenop, met als gevolg 

een grijs ‘Kellerlicht’ in de zalen. Een goed werkend bovenlicht moest niet 

meer dan twee derde of hoogstens vijf zevende van de breedte van de zaal 

boven de vloer zijn geplaatst. Loodrecht invallend licht diende daarbij 

voorkomen te worden, dit in verband met reflectie op de vloer.89  

In de presentatietekeningen voor het Muzeüm Willem I had Cuypers met een 

rode lijn aangegeven dat het bovenlicht inviel onder een hoek van 60 graden, 

identiek aan de Alte Pinakothek in München. Dat geeft aan dat hij zich ook 

toen al expliciet met dit probleem had beziggehouden. Bij Magnus vond hij 

echter nieuwe inzichten. Deze ging uit van een invalshoek van vijfenveertig 

graden en inmiddels had ook August Tiede, die bij wijze van proef een zaal in 

Schinkels Altes Museum van bovenlicht had voorzien – een proef die Cuypers 

zeker kende – dezelfde hoek als ideaal aangewezen. Ook over de ideale maat 

van het beeldvlak, dat wil zeggen de strook op een wand waarbinnen 

schilderijen konden worden gehangen, waren Magnus en Tiede het eens. Dit 

moest 4,70 meter zijn, bij een totale hoogte van de zaal van 7,85 meter. De 

daklichtopening moest ten minste even breed zijn als het beeldvlak. Magnus 

liet het beeldvlak echter 1,25 meter boven de grond aanzetten, Tiede 0,95 

meter, waarbij beide steeds uitgaan van een gemiddelde bezoeker met een 

ooghoogte van 1,57 meter. Ook over de ideale breedte van de zaal waren ze 

het niet helemaal eens: Magnus hield het op 11 meter; Tiede ging uit van 9,10 

meter.90  

Bij het dimensioneren van zijn gebouw kreeg Cuypers dus te maken met een 

reeks onwrikbaar vastgestelde maten. Met de zaalbreedtes kon hij daarbij nog 

een beetje variëren: met een breedte van 9,50 meter in de zuidvleugel en 

10,50 meter in de overige vleugels bleef hij binnen de marges van Magnus en 

Tiede. Een vergelijkende maattabel van bovenlichtzalen in het Handbuch der 

Architektur laat zien dat hij daarmee bovendien aansloot bij de trend in de 

toonaangevende Europese musea.91 Maar de hoogte van zijn bovenlicht zalen 
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is met 7,90 meter vrijwel exact volgens Magnus en ook de ramen in de 

kabinetten voldoen aan de eis het zijlicht boven ooghoogte te laten invallen. 

In principe maakte zijn gewoonte op triangulatuur te ontwerpen het mogelijk 

dit probleem op te lossen. Anders dan Stüler, gevangen in de 

maatverhoudingen van de klassieke tempel, kon Cuypers van binnen naar 

buiten werkend maten en maatverhoudingen vrij bepalen en de 

systeemlijnen benutten om goede verhoudingen te krijgen in de opstand en 

eenheid en harmonie in de compositie. Toch worstelde hij met de hoogte van 

de vensters in de voorgevel en hij maakte een reeks ontwerpen op zoek naar 

een kapvorm passend bij de vereiste legramen. In de opeenvolgende 

gevelontwerpen uit de jaren 1875–1881 is deze zoektocht goed te volgen.  

Werkend vanuit rationele beginselen was zonder meer te voldoen aan de 

specifieke eisen van het licht. Maar het resultaat stond op gespannen voet 

met een klassieke, regelmatige gevelopbouw, zoals gedicteerd door het 

gegeven gebouwtype. Vooral de ramen van de kabinetten op de eerste 

verdieping vormden een probleem. Zijlicht voor schilderijen vroeg – als 

gezegd – om hooggeplaatste ramen. Ideaal was een borstwering van ongeveer 

twee meter en een bovendorpel gelijk met het plafond.92 Cuypers koos voor 

een borstwering op 1,60 meter – op zich keurig boven ooghoogte van de 

gemiddelde bezoeker. Op de begane grond waren de borstweringen echter 

slechts één meter hoog en om de afstand tussen de vensters op de begane 

grond en die in het souterrain niet onnatuurlijk groot te maken, konden deze 

niet verhoogd worden. Daarmee zou een te onregelmatig gevelbeeld ontstaan. 

Cuypers verhulde het verschil uiteindelijk in het definitief ontwerp door met 

een voorsprong in het natuurstenen basement te suggereren dat de vloer van 

de begane grond lager ligt dan feitelijk het geval is. Het gebouw lijkt zo voor 

het oog van de voorbijganger te bestaan uit twee bijna identieke verdiepingen 

geplaatst op een hoge onderverdieping. Gotische rationaliteit werd hier 

ingeruild voor renaissancistische regelmaat.  

Bij het werk aan de kapvorm hielpen de technische eisen voor de 

bovenlichtzalen hem juist deze te kneden naar zijn ideaalbeeld van een 

daklandschap, wat van groot belang was voor een scherpe tekening van het 

silhouet in het stadsbeeld. Het commentaar van Willem III speelde hem 
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daarbij in de kaart – hij had opgemerkt dat ‘de grote lijn van het dak [werd] 

gebroken door te scherpe hoeken tegen de sprongen der paviljoens’93 – en in 

het definitief ontwerp verving Cuypers de mansardekappen door spitse 

kappen, naar het voorbeeld van de lakenhallen en de raadhuizen uit de late 

Middeleeuwen en de vroege Renaissance. Aanleiding voor de aanpassingen 

aan de kap was een kritisch rapport van de Rijksadviseurs over – weer – de 

lichtinval. De dakvlakken waren in de nieuwe vorm meer in 

overeenstemming met de hoek van 45 graden, vereist om de juiste lichtinval 

te verkrijgen en de nieuwe kap voldeed bovendien aan de eis van een gesloten 

nok, door Magnus voorgeschreven om de hinderlijk op de vloer reflecterende 

verticale lichtinval te voorkomen. Het resultaat paste uitstekend bij Cuypers’ 

ideaalbeeld: een scherp getekende, zuiver piramidale kap, als stevige 

afsluiting van het gebouw.  

De bovenverdieping met de kabinetten vormde echter ook bij het uitwerken 

van de kap een probleem. In eerste instantie tekende Cuypers een dubbele 

kap voor de noordvleugel, met een zakgoot tussen de kabinetten en de 

bovenlichtzalen. Zowel technisch als wat betreft de lichtinval was dit geen 

ideale oplossing. De komst van de Tekenschool en de 

Kunstnijverheidsopleiding gaf hem echter een reden de zolders op te hogen 

tot een volwaardige verdieping met leslokalen. Daarmee kon ook de kap 

hoger worden opgetrokken De hele bovenverdieping kwam zo onder één dak. 

En met het grotere dakvlak en de scherp getekende noklijn vormde de kap nu 

een mooie donkere achtergrond voor de kleurrijke dakkapellen in de 

voorgevel. Het licht gaf hem bovendien een rationeel argument om deze 

kapellen aanzienlijk te vergroten – de ateliers van de tekenschool hadden veel 

licht nodig – wat weer een levendiger silhouet opleverde. In de doorsnede 

kreeg de noordvleugel zo een asymmetrische kap, als ‘logische’ uitkomst van 

de gevraagde vierkante meters, de correcte lichtinval en het gewenste 

gevelbeeld.  

In eerste instantie had Cuypers voor de drie overige vleugels dakkapellen of 

‘lucarnes’ toegepast, overgenomen uit zijn ontwerp voor het Muzeüm Koning 

Willem I. Deze voldeden echter niet aan de nieuwe inzichten over lichtinval 

en na opmerkingen van het College van Rijksadviseurs werden de zijvleugels 
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en de achtervleugel gedekt met regelmatige, spitse kappen met gesloten nok 

en grote legramen in de dakvlakken. Om de lichtopbrengst van deze kapvorm 

te testen, werd op aandringen van het College een proefzaal gebouwd in de 

tuin van het museum.94 De lichtinval werd daarbij door een breed gezelschap 

van adviseurs en kunstenaars in orde bevonden en de zalen werden een 

aantal jaren later als voorbeeld van een goede oplossing van het bovenlicht 

opgenomen in het Handbuch der Architektur.95 Wel verdwenen met deze 

nieuwe kap de dakkapellen uit het zij- en achteraanzicht, een verarming van 

het silhouet. Cuypers tekende vervolgens een reeks varianten voor het 

zijaanzicht, die laat zien hoe hij dit verlies compenseerde in de compositie: de 

traptorens aan de noordpaviljoens verloren hun spits, om het gat in de 

compositie tussen hoofd- en zijvleugel niet te groot te maken. De inmiddels 

gesanctioneerde toevoeging van de bibliotheek aan het westpaviljoen en de 

komst van extra lokalen in het oostpaviljoen hielpen hem deze paviljoens uit 

te werken tot een compositorisch tegenwicht voor de hoge noordvleugel, bij 

de bibliotheek voorzien van een opvallende reeks topgevels. 

Samenvattend is in dit proces te zien hoe Cuypers de steeds verder 

aangescherpte technische eisen van het licht en de voortgaande aanpassingen 

in het programma wist te benutten om, van binnen naar buiten werkend, van 

functie naar compositie, een levendige, schilderachtige silhouet te verkrijgen 

en er in slaagde het effect van zijn gebouw te versterken.  
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Stadspoort en voorzaal 

 

Het middendeel moest meer ingrijpend worden herzien. Hier was geen 

sprake van voortschrijdend inzicht, maar had Cuypers een aantal harde noten 

te kraken. De jury had zich kritisch uitgelaten over de lange wanden en het 

gebrekkige licht in de erezaal en Willem III eiste een voordeur aan de straat. 

Minister Heemskerk nam het commentaar van de koning niet al te zwaar op. 

In zijn brief aan Cuypers spreekt hij slechts de verwachting uit dat hij bij de 

verdere uitwerking ‘een nuttig gebruik’ zou maken van diens opmerkingen en 

in dezelfde brief gaf hij Cuypers de vrije hand in de stilistische uitwerking van 

de gevel.96 De stijlkwestie was daarmee van de baan. Ook van de andere 

commentaren maakte de minister geen halszaak. Al in een vroeg stadium had 

hij laten blijken de hele procedure rond de architectenselectie en de 

beoordeling van het plan overdreven te vinden. ‘Laat er toch spoedig verslag 

en decisie komen, die komedie wordt belachelijk’, krabbelde hij in januari 

1876 op een brief van De Stuers, geschreven naar aanleiding van het voorstel 

Arti et Amicitiae en Pulchri Studio bij het proces te betrekken.97 Maar Willem 

III weigerde het plan goed te keuren voordat de opmerkingen – ook die van 

Arti – waren verwerkt en de minister besefte dat hij niet geheel om de vorst 

heen kon: Cuypers moest bij Koninklijk Besluit benoemd worden tot architect 

der Rijksmuseumgebouwen. Cuypers moest dan ook wel reageren en in mei 

1877 leverde hij een aangepast plan, gemaakt na overleg met Cornelis 

Springer, voorzitter van Arti, die hij vooral moest overtuigen van de 

onvermijdelijkheid van de doorgang en ‘goede nota’ nemend van de 

opmerkingen van Willem III.98  

Bij het oplossen van het eerste probleem, de ontsluiting, kwam de relatie 

tussen zijn redengevende ontwerpbeginselen en zijn bedoelingen met het 

gebouw als sprekende architectuur op scherp te staan. Torens waren in zijn 

ontwerp steeds de visuele uitdrukking van stijgpunten. Om ruimte te maken 

voor een hoofdentree aan de straat kon hij echter niet anders dan bij de twee 

hoofdtoegangen vestibule en trappenhuis omdraaien: de vestibule kwam aan 

de straatzijde, het trappenhuis aan het binnenhof. Als hij nu, volgens zijn 

eigen logica, de torens met de trappen mee verplaatste, zouden deze letterlijk 
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achter de noklijn van de kap verdwijnen en zou het poortmotief uit de 

voorgevel verloren gaan. Hij moest dus kiezen en liet uiteindelijk het verhaal 

dat hij het gebouw wilde laten vertellen prevaleren boven zijn rationele 

beginselen: hij hield vast aan het poortmotief, de torens bleven op hun plaats 

en kwamen zo als loze ruimten boven de vestibules en de overlopen te 

staan.99 Wel handhaafde hij twee toegangsdeuren in de doorrit, in de hoop 

dat deze ooit als hoofdentree zouden fungeren, en maakte hij monumentale 

entreeportalen aan de binnenplaatsen – die op zich functioneel waren in het 

tentoonstellingscircuit. Daarmee hield hij in ieder geval symbolisch de 

mogelijkheid open om in de toekomst alsnog een ontsluiting via de poort 

en/of de binnenplaatsen te realiseren.100 

De aanpassingen aan de toegangen leidden tot een heroverweging van de 

plattegrond en de opstand als geheel. ‘Ingevolge deze wijziging’, zo schreef hij 

de minister, ‘is het parallellogram, waarin de vestibule met trapzaal besloten 

was 1.30 meter vooruit geschoven en worden de binnenplaatsen tot 

regelmatige, langwerpige vierhoeken gevormd door [ook] de traptorens, die 

tegenover de vorigen uitsprongen, naar de zuidzijde aan den achtergevel te 

brengen. Tevens heeft de doorrid twee vrije travées meer verkregen, 

waardoor de verlichting aanmerkelijk gewonnen heeft.’ Met de nieuwe entree 

verbeterde hij dus in één moeite door de lichtinval in de binnenplaatsen en de 

doorrit en gaf hij, door het verplaatsen van de trappenhuizen aan de 

zuidzijde, het poortmotief ook in de achtergevel nadrukkelijk gestalte. Het 

‘organisch’ ontwerpen was inmiddels een automatisme voor Cuypers: een 

verandering in de organisatie leidde automatisch tot een complete revisie van 

de dispositie van het museum. 

Ook de middenas werd ingrijpend gewijzigd. De erezaal was in het 

prijsvraagontwerp slechts geleed door een reeks dragende zuilen, op de maat 

van de gewelven voor de wand geplaatst. Cuypers verdeelde de lange zaal nu 

in drie verschillende ruimten: een voorzaal, een erezaal en een 

Rembrandtzaal, elk met een aparte oplossing voor het licht. In zijn eerste 

ontwerp was het voorste deel van de erezaal door twee meer naar het midden 

geplaatste zuilen en korte dwarswanden al enigszins afgescheiden als een 

voorzaal. Met de verplaatsing van de trappenhuizen kon hij de vestibules op 
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de verdieping hieraan toevoegen, zodat hier een brede zaal ontstond als ‘meer 

monumentalen’ toegang tot de erezaal. De gewelven van deze voorzaal 

werden extra hoog opgetrokken om ruimte te maken voor drie grote 

boogvensters in de gevel. Volgens de rijksadviseurs moest de lichtinval hier 

verbeterd worden. Maar dat lijkt niet de voornaamste drijfveer te zijn geweest 

voor deze wijziging. Cuypers stelde voor de boogvensters te voorzien van 

gebrandschilderd glas – ‘eene kunstindustrie welke bij onze voorouders zóó 

zeer in bloei, thans in ons vaderland weer schijnt te herleven en eene schoone 

toekomst tegemoet gaat’ – en liet daarmee blijken in de nieuwe dispositie een 

heel ander rol te zien voor de voorzaal. ‘De hoge wanden zouden’, zo stelde 

hij, ‘door historische muurschildering moeten versierd worden’ om op die 

wijze een ‘waardigen’ toegang te vormen tot de zalen met de 

‘kunstgewrochten van Rembrandt, Van der Helst, Frans Hals, Govert Flink, 

de Keyzer, Moreelsen en Karel Dujardin’. Het eerder geopperde idee de 

binnenplaats aan te kleden als een iconografisch geladen voorportaal voor het 

museum werd nu losgelaten op de nieuwe voorzaal. Van vestibule werd deze 

opgewaardeerd tot het ruimtelijk en iconografisch uitgangspunt van het 

tentoonstellingscircuit – culminerend in de Rembrandtzaal. Met de hoge 

gebrandschilderde ramen en de forse kap werd deze nieuwe functie ook 

duidelijk uitgedrukt in de gevel. Via een omweg bracht Cuypers zo de 

historische zaal uit het museum Willem I terug in het museum, nu echter niet 

meer als gedenkplaats voor het vorstenhuis en zijn betekenis voor de 

ontwikkeling van de Nederlandse natie, maar als allegorie op de kunsten en 

hun betekenis voor de samenleving. Het iconografisch programma zou 

uiteindelijk – volgens een beschrijving uit 1885 – niet minder bieden dan 

‘zinnebeeldig eene vertegenwoordiging van de geheele waereld’, maar de 

nadruk lag op de verbeelding van de kunsten en de Nederlandse 

kunstgeschiedenis.101 Van een koninklijk museum werd het Rijksmuseum – 

ook in het beeldprogramma – onmiskenbaar een burgerlijk gebouw. Dit 

beviel de koning niet, wat mag blijken uit zijn neerbuigende opmerking dat 

het middendeel van het museum te veel weg had van een ‘boterhal’, en was 

waarschijnlijk de reden waarom hij, jaren later, zou weigeren zijn vakantie uit 

te stellen om het gebouw te openen. 
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De erezaal moest eveneens ingrijpend worden gewijzigd. In zijn memorie van 

toelichting bij het herziene plan gaf Cuypers daarvoor als eerste een 

tentoonstellingstechnische reden. Schilderijen van verschillende grote 

meesters, zo was hem gebleken, moesten niet te dicht bij elkaar hangen. Een 

tafereel ‘in een zeer warmen toon geschilderd’ en een ander ‘van meer koelere 

opvatting’ zouden elkaar schaden, zo hield hij de minister voor: ‘zelfs 

Rembrandt, geplaatst naast Van der Helst, doen aan elkander afbreuk’.102 

Om dit te voorkomen werd de zaal verdeeld in vijf afdelingen, met door het 

midden een monumentale passage. Iedere meester kon zo apart bekeken 

worden, zonder ‘eene vergelijking tot studie’ te beletten. Een belangrijker 

argument voor de nieuwe indeling was echter het licht. Door de geleding in 

een middenpassage met aan weerszijden ‘vakken’, zoals Cuypers ze aanduidt, 

konden deze laatste veel beter belicht worden. Boven de middenpassage 

handhaafde hij de meloengewelven, monumentale, koepelachtige 

ribgewelven, met een ring met lichtopening in plaats van een sluitsteen.103 

Deze waren ondeugdelijk voor het belichten van schilderijen, zoals expliciet 

aangegeven door Magnus, maar voldoende voor een monumentale doorgang. 

De ‘vakken’ kregen ieder een apart lichtplafond van een wat ongebruikelijke 

halfronde vorm, als kapellen aansluitend bij het middenschip. Met deze – in 

wezen basilicale – opzet vond hij een compromis tussen de technische eisen 

voor de belichting van schilderijen en zijn verlangen een monumentale 

middenas te maken in het museum, als antwoord op de publieke doorrit. 

Voor Rembrandt ontstond bijna als vanzelf een eigen zaal aan het einde van 

deze as. De zaal kreeg een royaal lichtplafond over de volle breedte, om de 

Nachtwacht, als schilderij der schilderijen, te voorzien van voldoende licht. 

Hoe Rembrandt zijn opmerking bij de Nachtwacht: ‘hangt mij op een sterck 

licht’ precies had bedoeld, zou echter onderwerp van discussie blijven.104 De 

Stuers gaf tijdens de bouw enige aanwijzingen hoe het schilderij te hangen, 

maar dit voldeed niet. Kort na de opening werd, naar voorbeeld van Magnus, 

een laag hangend zwart velum aangebracht in het midden van de zaal,105 

opdat de beschouwer in het schemerduister zou staan, terwijl er een sterk 

licht viel op het schilderij. Maar ook deze belichting beviel niet en na veel 

discussie werd in 1906 een aparte uitbouw gemaakt aan de achterzijde van 
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het museum, waar de Nachtwacht met zijlicht gezien kon worden, zoals ooit 

in de Schuttersdoelen en wellicht bedoeld door Rembrandt. Ook dat voldeed 

niet en in 1925 keerde het schilderij terug naar de oorspronkelijke zaal en 

werd daar op een zijwand tentoongesteld onder steeds veranderde 

verlichting.106  

De lange, ongelede erezaal uit Cuypers’ eerste ontwerp veranderde zo, door 

de veranderingen aan de ontsluiting en de verbeteringen van het licht, in een 

enfilade van drie iconografisch geladen ruimten: de voorzaal, de erezaal (met 

‘vakken’) en de Rembrandtzaal. In het definitief ontwerp werden de drie 

zalen – door wanden van elkaar gescheiden en de doorgangen voorzien van 

gordijnen, om hinderlijke overstraling als gevolg van de verschillen in 

lichtsterkte tussen de zalen te voorkomen. De topstukken van de collectie, 

getoond in de erezaal, werden als het ware ingekaderd tussen een verbeelding 

van de cultuur – de voorzaal – en het hoogtepunt van de Nederlandse kunst – 

de Rembrandtzaal met de Nachtwacht. Zo slaagde Cuypers er in uit een voor 

hem ongewenste dispositie uiteindelijk een ruimtelijk ensemble te creëren 

dat de gang naar het museum, het binnengaan van het gebouw en de opgang 

naar de collecties, met als hoogtepunt de Nachtwacht, welhaast verhief tot 

een rite de passage.107 
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De ‘mise en scène’ van het gebouw 

 

Bij het gewijzigd ontwerp voor het museum van 31 mei 1877 leverde Cuypers 

een perspectieftekening, waarmee hij een directe relatie legde tussen dit 

ensemble en de openbare ruimte van de stad. Cuypers toont het museum in 

een met zorg geregisseerde stedenbouwkundige context, aan drie zijden 

omringd door regelmatig uitgelegde grachten, bebouwd met in baksteen 

opgetrokken grachtenpanden en aan de achterzijde – net zichtbaar – een wijk 

met aaneengesloten woonhuizen en villa’s naar het voorbeeld van de 

Vondelstraat. De symmetrische voorgevel maakt vanachter een voorplein en 

tuin monumentaal front naar de oude stad, terwijl de vrijer uitgewerkte 

zijgevels – ook weer geplaatst in een tuin – op schilderachtige wijze een 

verband leggen met de omringende woonhuisbebouwing. Op de voorgrond is, 

tussen de Lijnbaansgracht en de Singelgracht, een plantsoen getekend en het 

museum presenteert zich zo over zijn volle breedte aan de oude stad. In de 

marge van de perspectief zijn een aantal inzetten getekend, die veelzeggend 

zijn voor de boodschap die Cuypers met deze tekening wilde overbrengen: 

een plattegrond van de stedenbouwkundige situatie, inkijkjes in de doorrit en 

de erezaal en details van de kruiskozijnen in de voorgevel en van de 

doorgangen tussen de zalen in het museum.108  

Het gebruik van de perspectieftekening als middel om de aandacht te 

vestigen op het schilderachtig effect van het museum in zijn omgeving is 

direct te herleiden tot Viollet-le-Duc. In het zevende Entretien, verschenen 

tussen 1859 en 1863, kritiseerde hij het verlies aan samenhang in de stad als 

gevolg van de dwangmatige toepassing van de symmetrie in het 

ontwerpwerk. Daarbij schoof hij de perspectieftekening naar voren als het 

middel voor de architect om in de ontwerpfase greep te krijgen op het ‘effect’ 

van het gebouw en zijn ‘mise en scène’.109 Tot in de Middeleeuwen was er, zo 

stelde hij, een vanzelfsprekend verband tussen het gebouw en de plek waar 

dit werd opgetrokken. Maar met het concipiëren van gebouwen op papier, 

zoals architecten werd geleerd aan de École des Beaux-Arts, was dit verband 

verbroken. In een felle tirade zet hij de leerlingen van de École neer als 

ontwerpers die niet beter kunnen dan in het platte vlak vier gelijke gevels 
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tekenen voor een doos die vervolgens willekeurig ergens in de stad wordt 

gezet, zonder rekening te houden met de perspectivische effecten en de 

silhouetwerking ter plaatse. Als het gebouw zou worden geïsoleerd op een 

podium – zoals bij de Romeinse tempels of het paleis in Versailles – dan had 

deze liefde voor de symmetrie nog enige zin: de compositie van het gebouw is 

dan in één oogopslag te begrijpen. Maar nee, deze ‘vette joekels’ stonden 

ingesloten in de stad, hun sokkels in het gewoel van het straatleven, de 

façades slechts elk apart te bewonderen. Programma’s werden gemarteld, het 

gebruik geweld aangedaan, het gezond verstand voor de gek gehouden, zo 

fulmineerde hij voort, alleen maar om het visuele geheugen te bevredigen van 

de enkeling die de moeite nam de vaak vele honderden meters te lopen die 

nodig waren om vast te stellen dat de ene gevel inderdaad gelijk was aan de 

andere, dat de ene binnenhof inderdaad identiek was aan de volgende. De 

Grieken glorieerden in de kunst van de ‘mise en scène’ in hun steden; de 

Romeinen wisten de natuur grandioos te bespelen met het neerzetten van 

hun tempels, maar in de moderne tijd werd op iedere meter ruimte om een 

gebouw beknibbeld. En als een gebouw eens werd vrijgelegd, dan werd het 

niet verbonden aan de structuur van de stad, maar omringd door een 

betekenisloze ruimte, een ‘désert’, waardoor het slechts werd gekleineerd, 

aldus Viollet-le-Duc.110 Via de perspectieftekening kon dit verloren verband 

tussen het gebouw en de openbare ruimte worden hersteld. Deze dwong de 

architect als het ware om bij de uitwerking van het gebouw rekening te 

houden met de situatie, dat wil zeggen de oriëntatie, de werking van licht en 

schaduw, de ‘entourage’ en de hoogteverschillen in het terrein.  

Als voorbeeld schoof Viollet-le-Duc vervolgens – enigszins verrassend – de 

Italiaanse architectuur van de Middeleeuwen en de Renaissance naar voren. 

Deze was weliswaar veruit de mindere van de Franse, zo voegde hij toe, maar 

zelfs het slechtste gebouw in Italië was met zorg neergezet ‘pour produire de 

l’effet’; het schilderachtige, ‘le pittoresque’ speelde in Italië altijd een rol en 

daar konden ook de Fransen nog wat van leren.111 Cuypers las dit Entretien 

waarschijnlijk vlak voor zijn vertrek naar Italië in 1863 en het moet hem 

onderweg extra alert hebben gemaakt op dit aspect van de Italiaanse 

architectuur. Viollet-le-Duc spreekt, net als Pugin, met opzet over het ‘effect’ 
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van het gebouw, liever dan de term ‘schilderachtig’ te hanteren. Het ging 

hem, zo laat hij in zijn betoog duidelijk blijken, niet om het – meer passieve – 

gegeven van een schilderachtige compositie, als afgezet tegen een 

symmetrisch beeld, maar om de reactie van het gebouw op zijn omgeving en 

het ‘effect’ dat dit heeft op de beschouwer. Het ging hem niet om de 

introductie per se van een ander architectonisch beeld, een andere esthetiek, 

maar om het incorporeren van de dynamiek in de driehoeksverhouding stad-

gebouw-beschouwer in het ontwerp.  

Cuypers lijkt de perspectieftekening niet per se nodig te hebben gehad om 

greep te krijgen op het ‘effect en de ‘mise en scène van zijn gebouw’. Er zijn 

geen perspectiefschetsen van zijn hand voor het Rijksmuseum bewaard 

gebleven en ook bij andere projecten maakte hij deze hoogst zelden. Hij zal 

inmiddels voldoende ervaring hebben opgebouwd in het inpassen van 

gebouwen en dit proces speelde zich af in zijn hoofd – wat mag worden 

beschouwd als een belangrijk aspect van zijn ontwerptalent. Wel benutte hij 

de perspectief als strategisch hulpmiddel in zijn pogingen greep te krijgen op 

de stedenbouwkundige ontwikkelingen rond het museum. Om te voorkomen 

dat het onzichtbaar aan de rand van de stad kwam te staan en verloren zou 

raken in de leegte, de ‘désert’ van de stadsuitbreiding, waren aanpassingen 

nodig en hij moest zowel de minister als het gemeentebestuur van 

Amsterdam overtuigen dat hier extra maatregelen voor moesten worden 

getroffen. Gezien de extreme zuinigheid van het gemeentebestuur en het 

noodgedwongen pragmatisme van de dienst Publieke Werken was dat geen 

eenvoudige zaak. 

Het tekeningetje van de stedenbouwkundige situatie onder aan het blad 

onderstreept dat hij met de perspectief inderdaad een wensbeeld presenteert. 

Het geeft in hoofdzaken de in mei 1877 geldende bewerking van het 

crinolineplan weer, maar Cuypers heeft er een aantal elementen in 

opgenomen uit een amendement op dit plan dat hij in december 1876 had 

ingediend bij B en W van Amsterdam.112 Meteen na zijn benoeming tot 

Architect der Rijksmuseumgebouwen begon hij zich te bemoeien met de 

toekomstige omgeving van het gebouw. Hij had voorgesteld de middenas van 

de nieuwe wijk achter het museum te verbreden tot een boulevard van 45 
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meter – Kalff had deze straat 20 meter breed getekend – en een identieke 

maat aan te houden voor de doorgang vanuit de Spiegelgracht. De 

middenrisaliet met de torens zou zo beter uitkomen in het perspectief van de 

omliggende straten. Hij wist dat de gemeenteraad niet erg gevoelig was voor 

esthetische argumenten en benadrukte dat zijn voorstel ook financieel 

voordelen had: de brede boulevard zou de waarde van de aanliggende kavels 

verhogen. Ook het plantsoen dat hij tekende tussen de Singelgracht en de 

Lijnbaansgracht, was een strategisch opzetje. Het ging er vooral om het plan 

van de gemeente tegenover het museum de nieuwe overdekte groentemarkt 

te bouwen van tafel te krijgen. Weer hield hij daarbij rekening met de 

financiën: met zijn amendement van 1876 had hij een variantontwerp 

ingezonden, waarin het plantsoen is vervangen door een meer bescheiden 

plein, ingekaderd door nieuw op te trekken bouwblokken. Daarmee konden 

de kosten van de aanleg worden terugverdiend.113  

Toen hij in mei 1877 – dus vrijwel gelijktijdig met het indienen van het 

herziene ontwerp – in de krant las dat de Commissie van Bijstand voor 

Publieke Werken overwoog de groentemarkt een andere plaats te geven in 

verband met de komst het museum, betuigde hij meteen zijn steun aan dit 

plan in een brief aan burgemeester Den Tex. De omgeving van het museum 

zou hierdoor ‘in aanzien winnen’, schreef hij en de bezoeker van de 

kunstverzamelingen zou niet gehinderd worden door het ‘ongerief’ van de 

markt. Hij pleitte er nog eens voor de ruimte tussen de Singel- en de 

Lijnbaansgracht zo veel mogelijk onbebouwd te laten en tegenover het 

museum ‘een ruim plein sierlijk aan te leggen, hetwelk met smaak beplant er 

zeker veel toe zal bijdragen om aan dit gedeelte (van de stad) een 

alleraangenaamst aanzien te geven’.114 Een markt, zo blijkt de opvatting van 

Cuypers, verdroeg zich niet met de gemoedstoestand van een 

museumbezoeker, anticiperend op zijn confrontatie met de nationale 

kunstverzamelingen. Het alledaagse en het representatieve moesten – 

overigens typerend voor het denken in zijn tijd – van elkaar gescheiden 

worden. En dat moest ook tot uitdrukking komen in de vormgeving van de 

openbare ruimte.115 Pleinen werden in de negentiende eeuw nadrukkelijk 

naar type onderscheiden en met de ontworpen beplanting karakteriseerde 
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Cuypers het plein onmiskenbaar als een sierende en recreatieve ruimte, een 

‘Gartenplatz’ als overgang tussen de drukte van de stad en de meer gewijde 

sfeer van het voorplein van het museum.116 

Op zich was dit geen originele gedachte. Op veel plaatsen in Europa – Wenen 

voorop – werden de vestingwerken omgebouwd tot representatieve, soms 

parkachtig aangelegde zones tussen de gegroeide structuren van de oude stad 

en de geordende uitbreidingen in het schootsveld, gedomineerd door 

boulevards en aangekleed met monumentale openbare gebouwen, luxueuze 

appartementenblokken en vrijstaande villa’s. Dit proces kwam in Nederland 

pas goed op gang na de Vestingwet van 1874 – in relatief sobere vorm – maar 

er was een aantal vroege voorbeelden, waaronder Arnhem. De inzet van 

pleinen als verbindend element tussen de oude en de nieuwe stad was daarbij 

niet ongebruikelijk. Rose had dit in Rotterdam al in de jaren veertig – zonder 

succes – voorgesteld. Ook in Amsterdam kwam dit proces slechts 

mondjesmaat op gang. De ontmanteling van de vesting was al rond 1840 

begonnen. Maar bij gebrek aan gemeentelijk grondbezit buiten de singel 

kregen nieuwe stedelijke functies en bedrijven als de gasfabriek, de 

gevangenis, de kazerne, het slachthuis en de groentemarkt een plaats op de 

bolwerken en deze behielden een sterk utilitair karakter.117 Sarphati en 

Outshoorn hadden met de situering van het Paleis voor Volksvlijt de 

stedenbouwkundige potentie van de bolwerken laten zien. Maar deze was 

zowel door Van Niftrik als Kalff in hun uitbreidingsplannen grotendeels 

genegeerd. Zij zagen vooral de mogelijkheden voor een rendabele exploitatie 

van schaarse en kostbare gemeentegronden. In die zin was Cuypers’ 

amendement bijzonder en het had effect: in september 1877 ging de 

gemeenteraad om en nam een nieuw plan aan voor de museumterreinen. 

Kalff had een compromis getekend tussen het streven van Cuypers naar ‘een 

mooi en onbelemmerd uitzicht op het museum’ en de zorg van B. en W. over 

de ‘financiële krachten’ van het gemeentebestuur: de ‘museumstraat’ zou 30 

meter breed worden en het groene plein tussen Singel- en Lijnbaansgracht 

werd een villaparkje, als tegelijk rendabel en fraai kader voor de doorkijk van 

de oude stad naar het museum.118  

Daarmee waren het aanzicht van de voorgevel en de plaats van het 



    55

poortmotief in het perspectief vanuit de oude stad zeker gesteld. Maar 

Cuypers hield ook de context van de zij- en achtergevels zorgvuldig in het 

oog. In zijn voorstel aan B en W uit 1876 had hij ter zijde van het museum 

plantsoentjes getekend. Dit in de hoop te voorkomen dat het gebouw strak 

ingekaderd zou worden door aangrenzende bebouwing. Een ruim zijaanzicht 

was nodig om het gebouw ook als driedimensionale compositie te kunnen 

ervaren. Met de afwijzing van de uitbreidbare variant, volgend aan de 

contouren van het bouwterrein, kon het museum niet als vanzelfsprekend 

geïntegreerd worden in de stedelijke structuur. Het idee met het gebouw de 

omliggende straten en pleinen vorm te geven en het daaraan zijn betekenis te 

laten ontlenen, moest Cuypers loslaten. Om het rechthoekige gebouw, 

geplaatst aan de top van een driehoekig terrein, zijn nationale betekenis waar 

te doen maken, moest het de ruimte krijgen. De plantsoentjes werden 

overgenomen door Kalff, met als opvallendste succes voor de Cuypers dat de 

kop van de P.C. Hooftstraat – al vol in ontwikkeling – aan de oostkant 

onbebouwd bleef. ‘Een singeltje om’ was een klassiek zondags uitje voor de 

Amsterdammer en wandelend van het Leidseplein, via het Leidse Bosje en 

langs het Vondelpark naar het Rijksmuseum zou dit nu, na het ronden van de 

kop van de P.C. Hooftstraat, in zijn volle omvang en rijke coulissewerking 

beleefd kunnen worden.  

De ruime tuin achter het museum verzekerde van meet af aan een blijvend 

vrij zicht op de achtergevel. In zijn stedenbouwkundige schets bij de 

perspectief tekende Cuypers nog de uitwaaierende straten van het 

crinolineplan. Maar ook aan deze kant van het gebouw had hij een 

aangepaste omgeving in gedachten. Juist in de zuidgevel – hij behandelde 

deze niet als achtergevel – wist hij de wijzigingen in het programma optimaal 

in te zetten om zijn opvattingen over het organisch verband tussen functie, 

compositie en stedelijke context tot uitdrukking te brengen en het gebouw 

naar rationeel beginsel te ‘silhouetteren’. Het zuidwestelijk hoekpaviljoen met 

de bibliotheek werd – toen deze eenmaal was opgenomen in het programma 

– stap voor stap uitgewerkt tot een apart bouwdeel met een duidelijk 

afleesbare eigen functie. Dit proces is goed te volgen in de reeks 

gevelontwerpen gemaakt tussen 1875 en 1881 en blijkt niet alleen verband te 
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houden met de uitwerking van de westgevel, zoals eerder beschreven, maar 

ook met de ontwikkeling van de zuidgevel, in het bijzonder van het 

hoekpaviljoen aan de zuidoostzijde en de toevoeging van een vrijstaande 

directeurswoning in 1876.  

De Stuers vond het, met oog op de professionalisering van het 

museumbedrijf, noodzakelijk dat er één hoofddirecteur zou worden 

aangesteld boven de drie zittende directeuren van het prentenkabinet, de 

schilderijenverzameling en het Nederlandsch Museum. De Rijksadviseurs 

vielen hem hierin bij. Deze moest een dienstwoning krijgen bij het museum. 

De minister had bezwaren, maar hij kreeg zijn zin en Cuypers greep het 

nieuwe motief dankbaar aan om een statement te maken.119 Hij zette de 

directeurswoning als een aparte villa vrijstaand vóór het zuidoostelijk 

hoekpaviljoen en benutte deze voor een publieke les in ‘pondération’. In een 

toelichting bij het ontwerp voor de villa in het Bouwkundig Tijdschrift – zijn 

enige gepubliceerde toelichting bij het Rijksmuseum – legt hij uit dat het er 

bij de plaatsing van de directeursvilla niet om ging ‘een zoogenaamd 

symmetrisch geheel’ te vormen met de bibliotheek, maar ‘een waardige en 

tevens praktische woning voor de Direkteur te stichten, waarvan de uiterlijke 

lijnen een harmoniesch geheel met de hoofdgebouwen vormen’.120 Met het 

nadrukkelijk tegenover elkaar stellen van ‘harmonie’ en ‘symmetrie’ 

presenteerde hij de zuidgevel als een manifest voor een zich vrij uit functie en 

constructie ontwikkelende compositie, daarbij direct refererend aan Viollet-

le-Ducs weerzin tegen de symmetrie als opgelegd compositieschema.121 De 

zuidgevel is echter in hoofdopzet symmetrisch en in feite legde Cuypers hier 

weer ‘pondération’ over symmetrie, op zoek naar een balans tussen vrijheid 

en regelmaat, tussen orde en organiciteit.  

De villa en de bibliotheek vormen tegelijk een trait-d’union met de 

toekomstige bebouwing op de terreinen achter het museum. Kalff had hier 

(vrijstaande) woonhuizen voorgesteld. In zijn stedenbouwkundige schets, 

gevoegd bij de perspectieftekening, durfde Cuypers het blijkbaar niet aan ook 

hier zijn ideaalbeeld aan te geven. Hij tekende volgzaam de vijf radiaalstraten 

voorgesteld in het crinolineplan. Maar via een omweg werd ook deze situatie 

uiteindelijk naar zijn hand gezet. Bij het verbreden van de museumstraat liet 
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Kalff twee radiaalstraten vervallen. Zo ontstonden tegenover het museum 

grote bouwblokken met royale percelen die ‘aanzienlijke huizen’ zouden 

aantrekken, precies zoals Cuypers het wilde.122 Deze logische, 

schilderachtige, aaneenschakeling van woonhuizen zou een passend 

antwoord zijn op de architectuur van het museum en met de zuidgevel een 

sprekend decor vormen aan weerszijden van de museumtuinen; de sterk 

vooruitspringende bibliotheek en de vrijgeplaatste directeursvilla zouden 

deze groene ruimte als coulissen aan de zijkanten afsluiten. Ondanks de diepe 

ligging zou de tuin zo, omringd door een ‘harmonisch’ samenhangende 

bebouwing, als een verdiept groen plein een ruimtelijk contrapunt vormen 

voor het museum in de nieuwe woonwijk. 

  

Met dit alles had Cuypers, zo lijkt het, de stedenbouwkundige context van zijn 

museum behoorlijk in de greep en zowel het aanzicht vanuit de oude stad als 

het toekomstig perspectief vanuit de nieuw ontworpen woonwijk redelijk 

onder controle. Er was echter nog een belangrijk aspect dat zijn aandacht 

vroeg: de hoogte van het gebouw. Al in de memorie van toelichting 

voorspelde hij dat het museum, kijkend vanuit de Spiegelgracht: ‘als achter 

een dijk [zou] wegzinken’ in de diepgelegen polder. De Binnendijkse polder 

lag bijna twee meter lager dan het maaiveld in de oude stad en B en W van 

Amsterdam weigerden met het oog op de kosten terreinen voor 

stadsuitbreiding integraal op te hogen alvorens deze uit te geven voor 

bebouwing – een oude grief van Van Niftrik.123 Om het museum ‘wat de 

ligging betreft in overeenstemming te brengen met de omgeving’ was het dan 

ook noodzakelijk de voet van het gebouw te verhogen.124 Bij het ontwerpwerk 

aan het Muzeüm Koning Willem I was Cuypers al geconfronteerd met dit 

probleem; nu hield hij het van het begin af in het oog. Weer voegde hij in zijn 

plan ongevraagd een kelder toe. Deze had weliswaar een aanwijsbaar 

praktisch nut: de hoeveelheid technische installaties en de behoefte aan 

dienstruimten was, als gezegd, fors toegenomen. Maar weer gaf hij ook een 

esthetisch argument: de kelder werd ‘gemotiveerd’, zo schreef hij in de 

toelichting, door de ‘meerdere verhevenheid’ die deze aan het gebouw zou 

geven.125 Hij won iets aan hoogte dankzij de slappe grond in de polder, die 
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een zandstorting van vier decimeter nodig maakte om te kunnen bouwen. 

Maar met de kelder was dit niet voldoende om het aanzicht van zijn gebouw 

te redden. Om het probleem tot op de centimeter in de greep te krijgen 

overlegde hij een aantal malen met Van Niftrik over de exacte peilmaten in de 

polder en de hoogtes van de aan te leggen wegen rond het museum. Hij wist 

de eis riolering aan te leggen – daartoe had Van Niftrik het gemeentebestuur 

inmiddels wel weten te bewegen – te benutten om het voorplein en het 

wegdek in de doorgang op te hogen en dit gelijk te trekken met de 

Stadhouderskade en de drie omliggende bruggen.126 Het belang hiervan liet 

hij duidelijk zien op de perspectief: het plantsoen, de brug, het voorplein en 

de doorrit zijn daarop getekend als een samenhangende reeks openbare 

ruimten. Hij meldde de extra kosten aan de minister, die het ophogen moest 

betalen, maar hield de mededeling wat schimmig, waarschijnlijk omdat hij 

nog niet tevreden was. In 1878 viel het besluit het Nederlands Museum te 

verhuizen naar het Rijksmuseum en daarvan wist hij uiteindelijk gebruik te 

maken om het hele gebouw een meter omhoog te doen komen. Hij plaatste 

een deel van de opstelling in de kelders en vond daarmee eindelijk een 

argument deze integraal op te hogen.127 Zo wist Cuypers stap voor stap te 

bereiken dat het middendeel van het museum hoger kwam te staan dan de 

bovenkant van de brug over de Singelgracht.128 En daar was het allemaal om 

begonnen: ‘deze lijn behoort in een klimmende richting te loopen’, zo stelde 

hij in een notitie aan de minister, geschreven ter onderbouwing van de 

inmiddels tot grote hoogte opgelopen meerkosten.129 Om optimaal effect te 

hebben als poort moest het middendeel steeds van top tot voet, in zijn volle 

maat, zichtbaar zijn in het doorzicht vanaf de Spiegelgracht.  

Door gebruik te maken van de stedenbouwkundige en programmatische 

ontwikkelingen in en rond het museum – of dat nu de techniek van het 

bouwen in de polder betrof, de veranderingen in het denken over de 

stadsuitbreiding bij de Amsterdamse gemeenteraad of het groeiend 

enthousiasme waarmee vanuit Den Haag collecties aan het Rijksmuseum 

werden toegevoegd – wist Cuypers de ideale ‘mise en scène’ van zijn 

museum, weergegeven in de perspectieftekening, goeddeels te realiseren. 

Gelet op de zeker in esthetische zin minimale marges van de negentiende-
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eeuwse stedenbouw mag dat worden gezien als een huzarenstukje. De 

goedkeuring door de gemeenteraad van het aangepaste stedenbouwkundig 

plan voor de Museumterreinen in september 1877 kan dan ook worden 

beschouwd als een belangrijk succes voor Cuypers en deze vormt tegelijk een 

bescheiden, maar belangrijke doorbraak in het denken over de relatie tussen 

het openbare gebouw en de publieke ruimte in de stad in Nederland. Een in 

wezen monumentale, naar Haussmann verwijzende stadsuitleg, met 

regelmatige straatpatronen en openbare gebouwen als dominanten vrijstaand 

geplaatst in formele assen, kreeg een schilderachtige uitwerking. Of, preciezer 

gezegd: door de schilderachtige interpretatie van een openbaar gebouw, met 

vier verschillende gevels, ieder voorzien van een bijpassende ‘mise en scène’, 

kreeg het monumentale stadsbeeld een nieuw aanzien, een nieuw ‘effect’.  
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De correctie van het perspectief 

 

Bij het optimaliseren van het effect van het gebouw hoorde nog een aspect: de 

correctie van het perspectief. Dit is moeilijk te zien in de perspectieftekening, 

maar uit de opstanden en de doorsneden blijkt duidelijk dat Cuypers de 

overstekken en de profielen van het gebouw aanpaste aan de zichtlijnen vanaf 

het maaiveld. 

Uit bezwaar tegen de maatvoering in classicistische gebouwen, waar met het 

groter worden van het geheel ook de onderdelen en de details groter werden, 

had Pugin het beginsel van multiplicatie geïntroduceerd: de vergroting van 

het aantal details bij het groter worden van een gebouw. In plaats van zich 

proportioneel te vergroten, zoals in de classicistische architectuur, moest een 

gebouw zich met een groeiend programma als het ware vermenigvuldigen en 

bij de dimensionering van ieder deel moest de menselijke maat als 

uitgangspunt worden genomen. Zo zou het gebouw zich steeds in zijn ‘ware’ 

afmetingen tonen en kon de beschouwer zich daar – letterlijk – aan afmeten. 

Dat zou het hem gemakkelijker maken – en daar ging het Pugin om – zich 

met het gebouw en zijn functies te associëren. Bij de behandeling van 

Cuypers’ kerkontwerpen werd al op dit fenomeen gewezen. Een goede 

leesbaarheid van de geledingen van het gebouw was daarbij essentieel en een 

juiste detaillering van de profielen, de ‘mouldings’, in overeenstemming met 

de zichtlijnen, speelde hierbij een belangrijke rol, zo legt Pugin uit.  

Viollet-le-Duc hanteerde hetzelfde principe en uit het negende Entretien, 

verschenen in 1863, had Cuypers geleerd hoe hij de triangulatuur kon 

gebruiken om een zich multiplicerend gebouw te proportioneren. Viollet-le-

Duc had een voorkeur voor de toepassing van de gelijkzijdige driehoek, 

waardoor incommensurabele, geometrische maatverhoudingen ontstaan – de 

zogenaamde ‘dissemblances’ – in tegenstelling tot de gelijksoortige, 

aritmetische verhoudingen in de klassieke architectuur.130 Daarmee werd het 

oog van de beschouwer als het ware onbewust gewezen op het feit dat het 

gebouw niet bestond uit repeterende identieke elementen, maar dat het was 

samengesteld uit naar hun functie verschillende delen. De triangulatuur was, 

als gezegd, lang bekend, zeker binnen de neogotische beweging, als 
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hulpmiddel bij het construeren van de spitsboog.131 Pugin had de toepassing 

uitgelegd in de Contrasts en propageerde deze omdat de constructie hiermee 

tegelijkertijd een symbolische lading kreeg: het gehele gebouw werd zo als het 

ware doortrokken van de Heilige Drie-eenheid.132 Voor Viollet-le-Duc was het 

ontwerpen op systeem, zoals eerder behandeld, een neutraal hulpmiddel, een 

‘système général’, dat als onderlegger fungeerde voor de ontwerper bij het 

ordenen van een uit ongelijksoortige elementen opgebouwde compositie. 

Tegelijk hielp het, ondanks zijn haast onmerkbare aanwezigheid, de 

beschouwer de ‘dissemblances’ toch als een harmonisch geheel te ervaren, als 

een ‘eenheid in veelheid’.133 Evenals Pugin waarschuwde Viollet-le-Duc bij de 

toepassing van de triangulatuur de zichtlijnen vanaf de straat in de gaten te 

houden en perspectivische verkortingen, die ontstonden als gevolg van 

wisselende hoogtes, voorsprongen of uitkragingen in de gevel, optisch te 

corrigeren. Het ontwerpsysteem was een leidraad, zo waarschuwde hij, geen 

absolute maatstaf.134 Dat kon ook niet, zo legde hij uit, want alleen al door de 

programmatische beperkingen bij het bepalen van hoogtematen was het 

nodig soms kunstgrepen (‘l’artifice’) toe te passen in de detaillering en te 

vergroten wat vanaf de straat gezien te klein zou lijken en te verkleinen wat 

zich te groot zou voordoen. Om te maken dat een gebouw zich in de 

werkelijke maat, in de volle hoogte, aan de beschouwer presenteerde – 

hoogte was ook bij Viollet-le-Duc een belangrijk thema – was het soms nodig 

de maatverhoudingen optisch te corrigeren. Ook als daarmee de logica 

geweld werd aangedaan. Cuypers was hier letterlijk tegen aangelopen bij het 

ordenen van de verdiepinghoogten in het vooraanzicht van het Rijksmuseum.  

Nu kan het perspectief onmogelijk voor alle aanzichten tegelijk gecorrigeerd 

worden en Cuypers moest een ideaal aanzichtspunt bepalen. Bij de voorgevel 

van het Rijksmuseum koos hij – zo valt eenvoudig te reconstrueren – voor 

het perspectief van de wandelaar langs de Stadhouderskade. De bovenkanten 

van de kordonbanden, de vensterbanken en de tussendorpels zijn naar mate 

ze hoger in de gevel zitten scherper afgeschuind. Zo wordt voorkomen dat het 

opgaand muurwerk boven de banden aan het oog wordt onttrokken – bij de 

ver uitkragende vlakke lijsten van de renaissance een probleem, waar Pugin 

ook op had gewezen135 – en behouden de delen van de gevel voor de 
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beschouwer op straatniveau steeds hun werkelijke maat en de juiste 

proporties. Deze schuine lijnen snijden elkaar in een punt net buiten het hek 

vóór het museum, vlak boven de stoep, dus op ooghoogte van de passerende 

wandelaar.136  

Ook de indeling van de gevel is gecorrigeerd om een stapeling van gelijke 

verdiepingen te suggereren, rustend op een stevig souterrain. Daartoe heeft 

Cuypers niet alleen de detaillering van het basement aangepast – als eerder 

beschreven – maar ook de tussendorpels van de kruiskozijnen op de eerste 

verdieping verschoven ten opzichte van de systeemlijnen van de 

triangulatuur en deze boven het midden aangebracht. Zo wordt voorkomen 

dat de ramen van de bovenverdieping kleiner lijken dan die van de begane 

grond en de verdieping door de verkorting vanaf de straat gezien als het ware 

‘inzakt’. Om dezelfde reden zijn de vensters op de tweede verdieping van de 

hoekpaviljoens extra hoog in de gevel aangebracht – zo hoog dat de gebruiker 

niet meer naar buiten kan kijken – waarmee wordt gesuggereerd dat de drie 

verdiepingen min of meer gelijk zijn. Dit geeft de hoekpaviljoens een meer 

rijzig aanzien. Programmatisch kwam dit overigens niet slecht uit: op deze 

verdieping werden tekenateliers ondergebracht, die het hoog invallend 

noorderlicht juist goed konden gebruiken.  

Het gebouw is dus niet langer een autonoom gegeven, dat de vaste 

maatverhoudingen en de opgelegde symmetrieën volgt van een klassiek 

academisch systeem, maar is het resultaat van een reeks dynamisch op elkaar 

inwerkende factoren. De compositie van het museum volgt logisch uit het 

programma en de constructie, maar deze vormt zich tegelijk naar de context 

en het perspectief. De waarheidsgetrouwe compositie wordt als het ware 

vervormd, bewerkt, met het oog op het effect op de beschouwer. Zo onttrekt 

het systeem zich uiteindelijk aan de ratio – en wordt kunst. Viollet-le-Duc 

benadrukte dat laatste aspect in de Entretiens: de triangulatuur was een 

hulpmiddel, geen doel op zich. Juist in het vrij omgaan met het 

proportiesysteem, gecombineerd met de mogelijkheden die de kunst van het 

bouwen hem bood, toonde de architect zich, naar zijn overtuiging, de ware 

kunstenaar: ‘Nous entendons l’art et non les formules’, wij willen kunst en 

geen formules, besloot hij zijn betoog.137 Cuypers had hier, zo blijkt nog eens 
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uit de perspectieftekening, goede nota van genomen en zijn ontwerpend 

vermogen in de loop der jaren juist op dit punt sterk ontwikkeld. 
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Ruimtevormen en historische motieven als dragers van betekenis  

 

Met twee inzetten in de perspectieftekening gaf Cuypers het verband aan 

tussen de openbare ruimten vóór het museum, de doorrit en de centrale as in 

het museum. Hij liet zijn opdrachtgever en het publiek als het ware in één 

oogopslag zien hoe door dit gebouw stad en museum, kunst en samenleving, 

in een betekenisvolle aaneenschakeling van ruimten, in een zorgvuldig 

geconcipieerde ‘route architectural’, om met Le Corbusier te spreken, met 

elkaar in verband konden worden gebracht. Links boven op het blad geeft hij 

een inkijkje in de doorrit. Hij legt daarbij de nadruk op het ribgewelfsysteem 

als constructieve grondslag van het gebouw, aangelicht vanuit de 

binnenplaatsen. Rechtsboven toont hij de middenas met de voorzaal, de 

erezaal en de Rembrandtzaal – nog niet door wanden van elkaar gescheiden 

– waarbij de lichtval op de schilderijen de hoofdrol speelt. De gang van de 

museumbezoeker vanuit de grachtengordel, via het plantsoen, het voorplein, 

de poort en de doorrit (als door Cuypers gewenste entree) naar de voorzaal en 

dan door de eregalerij naar de Nachtwacht is zo stap voor stap te volgen. De 

hiërarchische opbouw van deze ‘route’, culminerend in één schilderij, lijkt te 

zijn beïnvloed door zijn ontwerpen voor kerken. Ieder ruimtelijk ensemble 

heeft daarin als vanzelfsprekend een climax: het hoogaltaar.  

Om zijn doel met het museumgebouw te bereiken – volksopvoeding door de 

kunst – moest deze reeks ruimten worden opgeladen met betekenis. In de 

perspectief uit 1877 had Cuypers hier al aandacht aan besteed – zoals naar 

voren kwam in de zorgvuldige karakterisering van plantsoen en voorplein, de 

nadruk op het constructief systeem en de lichtinval als belangrijkste thema’s 

in de doorgang en de zorgvuldige ‘mise en scène’ van het gebouw, waarbij de 

verhalen op de tegeltableaus aan de gevel het museum een rol geven in het 

‘enseignement de la rue’. In een ‘perspectivische doorsnede’, gemaakt niet 

lang na de opening van het Rijksmuseum in 1885, vatte Cuypers zijn 

bedoelingen met dit ensemble nog eens in één tekening samen en bracht 

daarbij de verschillende betekenislagen in beeld.138 Met welk doel de 

tekening precies werd gemaakt is niet duidelijk, wellicht voor een 
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tentoonstelling of een publicatie over het museum, maar deze lijkt mede te 

zijn bedoeld als argument in de discussie die inmiddels was losgebarsten 

rond zijn werk.139 Hij zet de voorzaal neer als het ruimtelijk en iconografisch 

middelpunt van het gebouw – deze is letterlijk in het midden van het blad 

getekend. Achteraf wekt hij daarmee de suggestie dat deze zaal het 

uitgangspunt of het centrale thema was geweest bij het vinden van de juiste 

oplossing voor de entree en de rondgang door het museum.  

In de combinatie van perspectief en doorsnede geeft hij de samenhang aan 

tussen zijn ruimtelijk concept, de constructie, het materiaalgebruik en de 

decoratie. Met een helderheid en indringendheid die doet denken aan de 

beste tekeningen van Viollet-le-Duc, die net als dit blad de didactische 

kwaliteit hebben van negentiende-eeuwse schoolplaten, geeft Cuypers als het 

ware nog één keer een les in zijn gotisch rationalisme, zoals toegepast in het 

Rijksmuseum. Hij was blijkbaar tevreden met het gevonden ensemble – 

ontstaan onder druk van Willem III – en presenteert het met deze tekening 

als samenvatting van zijn architectuuropvatting. Duidelijk is afleesbaar hoe 

maatvoering en ruimtelijke geleding worden bepaald door de dragende delen, 

die samen een skeletachtige constructie vormen van pijlers, zuilen, 

muurdammen, bogen en spanten, rustend op de (niet getoonde) fundering 

van houten palen en het trasraam. De materialen worden scherp 

onderscheiden en zichtbaar naar hun aard gebruikt: hardsteen voor zwaar 

belaste delen; baksteen voor opgaand werk, dat wordt verstevigd met 

natuurstenen banden en hoekkettingen. Stenen gewelven dragen de vloeren, 

met het oog op de brandveiligheid. Boogvelden zijn door mozaïekwerk 

herkenbaar als niet-dragende muurdelen – deze werden pas na zetting van de 

boog ingevuld. Op een aantal plekken is ijzer toegepast: opvallend voor de 

ondersteuning van de boogvullingen langs de middengalerij door de erezaal 

en – niet in het zicht – voor de plafonds in een reeks stijlkamers op de begane 

grond in de oostvleugel; deze werden gedubbeld met historische houten 

plafonds. Cuypers laat ook zien hoe volgens rationeel beginsel de constructie 

met het afnemen van de belasting lichter wordt. De muren van de torens 

worden, zo blijkt uit de getoonde doorsnede, met elke geleding dunner. De 

decoratie volgt daarbij de constructie: de hoek van de toren wordt naar boven 
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toe steeds ‘lichter’ gedecoreerd: een zwaar gebosseerd basement aan de 

onderste gelding, vlakker gefrijnde hoekkettingen aan de tweede geleding en 

een ranke, glad gepolijste kolonnet aan de hoek van de bovenste geleding. De 

buitengevel is vlak gedetailleerd en als een strakke huid rond het skelet 

getrokken, met daarin zijn ideaaltypische, spaarzaam gedetailleerde 

kruiskozijnen, gekopieerd naar het huis van Maarten van Rossum; 

ruimtescheidende wanden zijn dun uitgevoerd, zodat het constructief skelet 

ook binnen steeds afleesbaar blijft. De kap van de eregalerij – exemplarisch 

voor alle zalen – is tot een functioneel minimum gereduceerd, gedragen door 

dunne ijzeren regels en spanten; de overkappingen van de binnenplaatsen en 

de marquises voor de entrees, in feite niet meer dan regenschermen, zijn naar 

hun functie uitgevoerd als ragdunne paraplu’s in ijzer en glas. Het plan lijkt 

zo – nogmaals: in retrospectief – te zijn ontstaan in een logische 

opeenvolging van ruimtelijk concept, plattegrond en constructie. Het één 

volgde logisch uit het ander, zo suggereert Cuypers. Zo was het echter niet 

helemaal. 

Het constructief systeem werd in essentie al vóór het gewijzigd plan van mei 

1877 – dus voor er sprake was van de nieuwe entree met voorzaal – 

onwrikbaar vastgelegd. Om het gevoteerde budget voor het museum voor het 

begrotingsjaar 1877 niet te laten terugvloeien naar de staatskas, werd op 

aandringen van de minister al in augustus 1876 de fundering 

aanbestedingsklaar gemaakt en in januari 1877, zelfs nog voor er consensus 

was over een schetsplan, gestart met heien. Daarmee lagen de belangrijkste 

steunpunten vast. Naast de maten in plattegrond en opstand, voortkomend 

uit de eisen van het licht, was dus ook de maatvoering van de 

draagconstructie een vast gegeven bij het werk aan het plan. Vanuit dat 

perspectief toont de tekening – zonder dat dat in het oog springt – de 

ruimtelijke flexibiliteit die de constructieve logica en de opvattingen over 

proportie van Viollet-le-Duc boden en laat zien hoe Cuypers door jaren 

praktijk het vermogen had ontwikkeld onder wisselende condities met dit 

systeem te werken.  

Ook binnen een gegeven type en een tevoren vastgelegd stramien van 

steunpunten slaagde hij erin de ruimtevormen te kneden tot ze een 
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samenhangend geheel vormden in overeenstemming met zijn idee. De 

triangulatuur maakte het hem daarbij mogelijk met ongelijksoortige 

elementen toch een harmonische compositie te verkrijgen; het principe van 

multiplicatie hielp hem te denken in termen van kleinere eenheden die 

samen een groter geheel vormen – en omgekeerd grote gehelen te zien als 

een samenstel van kleinere elementen, deze steeds te herleiden tot hun 

samenstellende delen.140 Een grote ruimte als de erezaal is opgebouwd als 

een samenstel van kleinere eenheden, geleed door de constructie en in 

maatvoering en detaillering gerelateerd aan de maat van de bezoeker; de 

reeks ontwerpen voor de indeling van deze zaal laat zien hoe Cuypers de 

multiplicatie stap voor stap doorvoerde.141  

Opeenvolgende ruimten met verschillende functies leidt hij af van hetzelfde 

constructieve systeem, maar deze worden ieder apart gekarakteriseerd. In de 

enfilade van vestibule, trappenhuis, voorzaal, erezaal en Rembrandtzaal geeft 

Cuypers iedere ruimte een eigen lading door afmetingen, verhoudingen, 

dominante richting, lichtinval, wandafwerking, kleur en decoratie. De 

constructie is daarbij steeds maatgevend en als stramien afleesbaar, maar 

wordt in haar detaillering aangepast aan de verschillen in functie of 

betekenis. In de relatief donkere vestibule op de begane grond zijn, als in een 

voorgeborchte, de gewelven van schoon metselwerk en laten de ribben de 

evenwichtsconstructie van ongelijke krachten zien die de trap ondersteunt. In 

het trappenhuis zijn de wanden lichter van kleur, deels beschilderd in 

blokverband; een als apart volume ingevoegde wenteltrap en een liftschacht 

benadrukken de praktische functie als stijgpunt; het licht ondersteunt het 

meer ceremoniële aspect van het opgaan naar de kunst: dit komt 

hoofdzakelijk van boven, het zijlicht wordt getemperd door gekleurd glas. In 

de voorzaal zijn de gewelven glad gestuct en de wanden strak gepleisterd. De 

constructie treedt hier in expressie bewust wat terug. Viollet-le-Duc zag in de 

middeleeuwse architectuur een in de loop der tijd steeds scherper wordend 

contrast tussen interieur en exterieur. Hoe scherper de exterieurs de 

silhouetten tekenen, de overstekken waarderen en decoreren en profiteren 

van het directe licht, zo schreef hij, des te meer worden de lijnen in de 

interieurs versimpeld, overstekken vermeden en de decoratieve middelen 
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vereenvoudigd: ‘Dans ces édifices, l’extérieur est fait pour inviter le 

spectateur à tourner autour, à se mouvoir, à jouir d’effets très-variés, 

multiples; à l’intérieur, au contraire, tout est disposé pour causer une seul 

impression, impression de calme et de grandeur. La sculpture est rare, les 

lignes verticales qui élèvent, sont multipliées. Les détails sont réduits à 

l’échelle humaine; tout concourt à l’unité d’effet.’142 Cuypers tempert 

weliswaar het contrast tussen binnen en buiten – zijn gevel is voor de tijd 

juist opvallend strak, de nadruk ligt op het silhouet – maar hij kiest bij de 

representatieve ruimten voor een ‘impression de calme et de grandeur’. De 

eenvoudige, opstrevende lijnen van de dragende halfzuilen en de 

gewelfribben domineren het interieur van de voorzaal. Zowel het ornament 

als de grote historische en allegorische voorstellingen zijn nadrukkelijk in het 

platte vlak gehouden. Zelfs het fries rond de voorzaal bestaat uit geschilderd 

vlakornament en het licht komt alleen binnen getemperd door 

gebrandschilderde ramen – wel weer met allegorische voorstellingen.143 Ook 

in de erezaal overheersen ‘calme et grandeur’ – het iconografisch 

programma, getekend in de perspectivische doorsnede, werd in de uitvoering 

meer in overeenstemming gebracht met de hoofdlijnen van de 

gewelfconstructie – met bijpassend, wat schemerig licht, hoog invallend uit 

de ronde lichtopeningen in de gewelven. Wel benutte hij de decoratie om te 

onderstrepen dat de erezaal is opgebouwd uit een zich multiplicerende reeks 

ruimtevormen: de constructieve lijnen van de verschillende gewelfvakken zijn 

met gekleurd vlakornament onderstreept en de geklonken H-balken onder de 

gewelfvullingen tussen de erezaal en de kabinetten zijn bewust in het zicht 

gelaten en toepasselijk gedecoreerd. Alleen in de Rembrandtzaal wordt 

sculptuur ingezet om het bijzondere karakter van de ruimte te ondersteunen: 

vier kariatiden ‘dragen’ het velum boven de Nachtwacht. 

De doorgangen van de ene ruimte naar de andere zijn daarbij van grote 

betekenis. Niet toevallig tekende Cuypers deze als een essentieel detail in de 

marge van de perspektieftekening uit 1877. Ruimtes worden soms bewust van 

elkaar gescheiden, met een duidelijk leesbare hiërarchie in de openingen, 

deels bepaald door de eisen van het licht (zie de scheiding voorzaal, erezaal, 

Rembrandtzaal) deels door de functie (zie de boogopeningen naar de 
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kabinetten respectievelijk de grote schilderijenzalen); soms ritmisch met 

elkaar verbonden (zie de middengalerij van de erezaal, geleed door forse 

scheibogen); en in enkele gevallen doordringen ruimten elkaar. Zo behoren 

de overlopen op de eerste verdieping zowel tot het trappenhuis als tot de 

voorzaal. Bovengekomen moet de bezoeker zich hier een moment opnieuw 

oriënteren en een kwartslag draaien. Met de afbiljoening van de zware 

scheibogen tussen overloop en voorzaal – nodig om de torens te steunen – 

heeft Cuypers dit onderscheid subtiel gemarkeerd in de constructie.144 Maar 

de opengewerkte perspectief toont nog iets anders. Ruimteopvatting en 

constructieve logica zijn slechts twee aspecten van Cuypers’ 

architectuuropvatting. Hij was ook steeds op zoek naar historische motieven 

om de functie en de betekenis van ieder onderdeel van het gebouw tot 

uitdrukking te brengen in de gevel.  

Met de introductie van de voorzaal vond hij ook een oplossing voor de vorm 

van het middendeel van het Rijksmuseum – en wel ‘logisch’ ontwerpend, van 

binnen naar buiten. In de eerste ontwerpvarianten is te zien hoe hij hier mee 

worstelt, als gevolg van de stijl vereist in het programma en de 

vasthoudendheid op dit punt bij het College van Rijksadviseurs en de koning. 

De verwijzingen naar de raadhuizen van Haarlem en Leiden – door Willem 

III geïnterpreteerd als een verwijzing naar een ‘boterhal’, waarmee hij, als 

gezegd, zijn ergernis liet blijken over het burgerlijke karakter van het 

museumgebouw – zijn in het definitief ontwerp weggelaten. De 

renaissancistische topgevels en de gebosseerde bogen voor de doorgang, 

verwijzend naar de vierschaar, met in het midden een zware gietijzeren zuil, 

zijn vervangen door rondbogen op stenen bundelpijlers en een door twee 

forse steunberen begrensde middentravee, als fysieke expressie van de 

spatkrachten werkzaam in de gewelven van de voorzaal en afgesloten door 

een driehoekige top, waarmee de erezaal met zijn dwarskap tot uitdrukking 

komt in de gevel. De boogvensters in de torens, in het eerste ontwerp wat 

ongelukkig geplaatst in de bovenste geleding – nodig voor de belichting van 

het trappenhuis – hebben met de omkering van trappenhuis en overloop als 

vanzelf een verdieping lager een meer passende plaats gekregen en vormen 

met het grote raam in de middelste travee een logische uitdrukking van de 
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monumentale voorzaal in de gevel.  

Met de nieuwe functie vond Cuypers ook een andere, meer passende 

referentie voor de uitwerking van het middendeel: de Groote of Grafelijke 

Zaal – nu bekend als de Ridderzaal – op het Binnenhof in Den Haag. Dit was, 

ook voor Cuypers, een van de sleutelmonumenten uit de middeleeuwse 

bouwkunst in Nederland, zoals hij onderstreept met een allegorische 

voorstelling in de gebrandschilderde ramen van de voorzaal145, en, als decor 

voor een reeks cruciale gebeurtenissen in de geschiedenis van de 

Nederlanden, ook een ruimte van grote historische betekenis. Gebouwd als 

woon- en feestzaal voor onder anderen Floris V functioneerde deze later als 

vestibule en ontvangstzaal voor het er achter gelegen Grafelijk verblijf en 

incidenteel als vergaderplaats van de Staten van Holland. In 1581 riepen de 

Staten-Generaal hier de onafhankelijkheid van Spanje uit en in de ‘glorierijke 

dagen der Republiek’ hingen hier de vaandels en banieren die ze op haar 

vijanden had veroverd. Bij de restauratie in 1861 had Rose de zaal, naar een 

idee van het Tweede Kamerlid Wintgens, willen opwaarderen tot een 

‘erezaal’, een nationaal pantheon, naar het voorbeeld van de Walhalla bij 

Regensburg aangekleed met beelden van belangrijke figuren uit de 

vaderlandse geschiedenis.146 Daarmee vielen voor Cuypers de puzzelstukjes 

op hun plaats, zo lijkt het. De driehoekige topgevel en de gotische vensters 

van de Ridderzaal pasten qua vorm logisch bij de gewelven en de kapvorm 

van de voorzaal; het idee van een nationale erezaal paste bij zijn opvatting 

van de voorzaal als pantheon voor de Nederlandse kunst en geschiedenis; en 

als referentie aan een van de hoogtepunten van de middeleeuwse 

architectuur in Nederland was het een uitstekend motief om als frontispies te 

fungeren voor zijn naar de beginselen van het gotisch rationalisme 

opgetrokken Rijksmuseum. Om het in te passen in de gevel hoefde hij slechts 

de spitsboogvensters van de Ridderzaal te vervangen door rondboogvensters, 

passend bij de ronde bogen van zijn gewelven.  

Toch was ook dit motief, evenals de torens – op de opengewerkte perspectief 

veelzeggend ‘zwevend’ getekend boven de voorzaal – niet in 

overeenstemming met de interne logica van het museum. Weer moest deze 

wijken voor de symboliek. Na een kritisch rapport van de rijksadviseurs over 
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de lichtinval werden de gewelven boven de voorzaal en de lichtkappen boven 

de eregalerij en de Rembrandtzaal na 1877 nogmaals herzien.147 De voorzaal 

en de Rembrandtzaal werden hoger om meer licht binnen te halen; de 

eregalerij werd juist lager, om de schaduwval op de kabinetten (‘vakken’) te 

verminderen en deze van een state of the art vlak lichtplafond te kunnen 

voorzien, in plaats van het gebogen plafond. De noklijn van de lange 

dwarskap over de middenas van het museum kwam daarmee aanmerkelijk 

lager te liggen dan de topgevel suggereert – zoals in de opengewerkte 

perspectief goed is te zien. Maar de driehoekige top werd niettemin 

gehandhaafd. Compositorisch kwam deze goed uit. En ook symbolisch paste 

hij bijzonder goed. De driehoekige top vormt een onmiskenbare weergave 

van de triangulatuur in de gevel. Ostentatief presenteerde Cuypers daarmee 

de grondslag van zijn ontwerpsysteem als centraal motief in het 

gevelontwerp. Hij zette zijn rationeel beginsel letterlijk aan de straat. De 

Stuers had de betekenis van dit motief scherp voor ogen – in zekere zin beter 

dan Cuypers zelf. Te elfder ure, toen het museum al in aanbouw was, drong 

hij er op aan dat Cuypers de pinakels weg zou laten – ‘wat ik zoek is de 

kagchelpijpen te doen verdwijnen’ – om een zuivere driehoek te tonen, wel 

geschouderd maar niet aangesneden door de als symbolische figuren 

uitgewerkte acroteriën.148 Voor deze figuren werden vervolgens twee 

allegorieën gekozen, arbeid en bezieling, die als leidmotief fungeren voor het 

iconografisch programma van het als ‘frontispies’ te lezen middendeel van 

het museum.149 De eenvoudige geveltop werd een zwaar geladen 

iconografisch middelpunt van het gebouw – en zo is deze ook gepositioneerd 

op de opengewerkte perspectief.  

Bondiger en effectiever kon het architectonisch gedachtegoed van Cuypers 

niet worden weergegeven: het samengaan van ‘constructieve 

noodzakelijkheid’ en ‘die heerlijke symbolen’ uitgedrukt aan de hand van een 

driehoek, leidraad in zijn door Viollet-le-Duc geïnspireerde 

ontwerpsystematiek. En dat als centraal motief boven het middendeel van het 

Rijksmuseum, pantheon voor de Nederlandse kunst, bron van artistieke 

vernieuwing en poort naar het nieuwe Amsterdam. Dat de logica geweld werd 

aangedaan voor een zo mooi sluitend beeld verrast dan ook niet. Het beeld 
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van de architectuur in de stad was voor Cuypers immers even belangrijk als 

de rationele structuur van het gebouw zelf.  
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Kunstmuseum, vooral p. 11-43. Zie ook de beschrijving van de Hofmusea in 
Wenen door H. Evers in: De Opmerker 1883, p. 307.  
55 Nationaal Archief, BiZa, K en W, inv.nr. 1662. Cuypers kreeg – volgens de 
correspondentie – tussen januari en mei 1876 plannen en beschrijvingen 
toegestuurd van het Nationaal Museum te Stockholm (met rapport over het 
‘Stüler-museum’), de Pinakotheek te München van Von Klenze (‘met brief 
van Bulow’), de National Gallery in Londen van Barry, een nieuw te stichten 
museum in Madrid, van musea in Berlijn (met rapport over het ‘Schinkelsche 
Museum’), Kassel (de nieuwe Galerie van Von Dehn-Rothfelser?) en Dresden, 
het Österreichisches Museum für Kunst und Industrie (‘architect von 
Ferstel’), het Orientalisches Museum, het Kunsthistorisches en het 
Naturhistorisches Museum, alle te Wenen. Van de laatste twee zijn door 
Hasenauer gesigneerde tekeningen aanwezig in het Cuypersarchief, evenals 
van het Natural History Museum in South Kensington, London, van Alfred 
Waterhouse.  
56 Rapport over de inrigting van enige voorname musea van natuurlijke 
historie in het buitenland (naar aanleiding van de voorgenomen stichting van 
een een nieuw gebouw voor ’s Rijks museum te Leiden, Leiden 1878 (met 17 
tekeningen). Zie ook de brieven van Cuypers aan Nenny uit Berlijn 26 
augustus 1877, Praag 1 september 1877, Wenen 3 september 1877 en 7 
september 1877, Londen 14 oktober 1877, Parijs 20 oktober 1877 en 23 
oktober 1877. Bezocht werden (musea in) Berlijn, Leipzig, Dresden, Wenen, 
Salzburg, München, Stuttgart, Mainz, Londen en Parijs, waarbij veelvuldig 
werd gesproken met de betrokken architecten (o.a. Tiede, Von Ferstel, 
Schmidt, Street) en museumdirecteuren (o.a. van het South Kensington 
Museum). Ook werd in veel plaatsen de opera bezocht, waarbij Cuypers o.a. 
verscheidene opera’s van Richard Wagner beluisterde.  
57 Minister van BiZa aan Cuypers, 19 april 1876, met afschrift rapport in 
Cuypersarchief, correspondentie Rijksmuseum, D903. 
58 Term naar Bock, Anfänge, p. 271. 
59 De Stuers in een brief aan Cuypers, geciteerd naar Perry, De Stuers, p. 208. 
60 Memorie van Toelichting prijsvraagontwerp 1875. 
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61 Hij neemt de eerdere ontwerpen van Eberson als richtsnoer, die uitging van 
145 gulden per vierkante el.  
62 Cuypersarchief, D 1001. Schetsen map 413.  
63 Wagner, ‘Museen’, p. 269. 
64 Memorie van Toelichting prijsvraagontwerp 1875. 
65 Nationaal Archief, BiZa, K en W, inv.nr. 1663, d.d. 16 december 1876. 
66 C. Springer aan de Commissie van Voorlichting bij de Stichting van een 
Rijksmuseum te Amsterdam, 27 februari 1876, Nationaal Archief, archief 
College van Rijksadviseurs, , inv.nr. 24. Uiteindelijk ging hij met de nodige 
reserve akkoord zie C. Springer aan idem, d.d. 14 juni 1876, Cuypersarchief, 
D 1001 (afschrift). 
67 Alberdingk Thijm, ‘Ingezonden stuk’, Algemeen Handelsblad 30 december 
1876. 
68 Zie de reeks varianten voor de ontsluiting, de hal en het trappenhuis van de 
Gemäldegalerie in Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum, afb. 156-159 en 
164-166. Vgl. de opmerking van A.W. Weissman: ‘het moet erkend worden 
dat de doorrit met de daarbovenliggende zaal het zwakke punt van Sempers 
ontwerp is’, in: ‘Iets over de inrichting van musea’, De Opmerker 1886, p. 
327-28, 335-37, 343-45, p. 336. 
69 Schets in Cuypersarchief. 
70 Vgl. Weissman, ‘Inrichting musea’, p. 344, over het Rijksmuseum: ‘om nu 
niet, zoals Semper te Dresden deed, door het aanbrengen van een hoofdtrap 
aan eene zijde van den doorit het geheele plan te moeten bederven, heeft den 
architect twee hoofdtrappen gemaakt, wat hem als vanzelf het motief der 
beide torens aan den voorgevel aan de hand deed.’ 
71 Concept memorie van toelichting prijsvraagontwerp 1875.  
72 Ibidem.  
73 Minister van BiZa aan Cuypers, 17 oktober 1876, Cuypersarchief, D 1001. In 
deze brief geeft de minister het commentaar van de koning weer.  
74 Memorie van toelichting bij het gewijzigde ontwerp voor de Museum 
gebouwen te Amsterdam, d.d. 18 april/31 mei 1877, Cuypersarchief, D 1001.  
75 Nationaal Archief, BiZa, K en W, inv.nr. 1663, d.d. 1 december 1875. 
76 Schets niet aangetroffen bij de prijsvraagtekeningen in het Cuypersarchief.  
77 E. Magnus, Ueber Einrichtung und Beleuchtung von Räumen zur 
Aufstellung von Gemälden und Sculpturen. Ein Vortrag gehalten in der 
Königl. Akademie der Künste am 27. November 1863’, Zeitschrift fur 
Bauwesen 1864, p. 202 e.v., eerder geciteerd in: Wagner, ‘Museen’, p. 278 
e.v.; idem, Entwurf zu dem Bau eines Kunstmuseums auf zwei Blättern als 
Nachtrag zu dem Schriftchen über Einrichtung und Beleuchtung von 
Räumen zur Aufstellung von Gemälden und Sculpturen, Berlijn 1866. 
78 Zie Van der Ham, 200 jaar Rijksmuseum, p. 111-115. Over de rol van De 
Stuers: Perry, Ons fatsoen als natie, p. 235.  
79 L. Tibbe, ‘Kunstnijverheidsmusea: van techniek naar esthetiek’, in: E. 
Bergvelt, D. Meijers, M. Reinders, Kabinetten, galerijen en musea. Het 
verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden, 
Heerlen 2005, p. 233-262, vooral p. 251 en 254-255. 
80 Brief minister Kappijne van de Coppello aan Cuypers, 13 februari 1878, 
Cuypersarchief, correspondentie Rijksmuseum, ingekomen stukken, D903. 
81 Bij de opening merkte een anonieme criticus (A.W. Weissman?) op dat dit 
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lofwaardig concept om effectief te zijn om een zeer volledige verzameling 
vroeg. Echter: de collectie van de negende tot de vijftiende eeuw had ‘niet veel 
te betekenen’. En ook elders werd het publiek ‘in den waan gebracht dat het 
werkelijk oudheden ziet, wanneer een groot gedeelte daarvan slechts namaak 
is’. Wel was ‘de plaatsing der voorwerpen doorgaans met veel smaak 
geschied’. Overigens zag deze criticus de objecten liever in de traditionele 
opstelling: ‘soort bij soort’. ‘De opening van het Nederlandsch Museum’, De 
Opmerker 18 juni 1887, p. 193-194.  
82 Vgl. het eerdergenoemde ontwerp van Mannlich uit 1807, waar deze 
oplossing wordt geïntroduceerd.  
83 Wagner, ‘Museën’, p. 260. In de majolicazaal, aan de noordwestzijde van 
het gebouw, bleef het tweezijdig invallend licht behouden. 
84 Bergvelt, Meijers, Reinders, Kabinetten, galerijen en musea, p. 370-371. Zie 
ook E. Bergvelt, Pantheon der Gouden Eeuw. Van Nationale Konst-Gallerij 
tot Rijksmuseum van Schilderijen (1798–1896), Zwolle 1998. 
85 Memorie van Toelichting prijsvraagontwerp 1875. 
86 Concept memorie van toelichting prijsvraagontwerp 1875. 
87 Cuypers aan minister van BiZa, 29 september 1877, Nationaal Archief, 
BiZa, K en W, inv.nr. 1663. Zie ook Cuypers aan Nenny, 31 september 1877 en 
Rapport inrichting musea van natuurlijke historie. 
88 In Haarlem werd bij bijzondere gelegenheden het tapijt De slag bij 
Damiate – waarin de Haarlemmers een belangrijke rol zouden hebben 
gespeeld – aan de gevel van het stadhuis gehangen. Vriendelijke mededeling 
E.M. Kalf. 
89 Magnus, Entwurf zu dem Bau eines Kunstmuseums, p. 6-8. Vgl. Wagner, 
‘Museen’, p. 278 e.v. Zie ook Weissman, ‘Iets over de inrichting van musea’, 
p. 328.  
90 In latere jaren werd ontdekt dat ook de lengte van de zaal invloed had op 
de kwaliteit van het licht. Cuypers was dit niet bekend. Weissman wees hier 
op in 1886 in zijn recensie van het gebouw. ‘Iets over de inrichting van 
musea’, passim.  
91 Zie vergelijkende maattabel van bovenlichtzalen in elf musea, waaronder 
het Rijksmuseum in: Wagner, ‘Museen’, p. 292. 
92 Magnus, geciteerd in: Wagner, ‘Museen’, p. 303.  
93 Minister van BiZa aan Cuypers, 17 oktober 1876, Cuypersarchief, D 1001. 
94 Cuypers aan de minister van BiZa, 5 juli 1879. Cuypersarchief, D 1001. De 
zaal werd beoordeeld door vertegenwoordigers van het College van 
Rijksadviseurs, Arti, Pulchri, de museumdirectie en het ministerie. Alleen de 
voorzitter van Arti bleef kritisch en vroeg om directe daglichttoetreding – 
zonder het glazen velum. Cuypers antwoordde hierop dat ‘de hoeveelheid 
licht overeenkomstig de door de commissie voorgestelde afmetingen van de 
bovenlichten het dubbele bedraagt van hetgeen Prof. Magnus te Berlijn 
[aangeeft] in zijne praktische geschriften’. Cuypers aan minister van BiZa, 31 
oktober 1879, Cuypersarchief, D 1001. 
95 Wagner, ‘Museen’, p. 300. Vgl. p. 356 met doorsnedes van het middendeel 
en de noordvleugel van het Rijksmuseum met de invalshoeken van het licht 
ingetekend. Zie ook de vergelijkende maattabel van bovenlichtzalen in de 
voornaamste Europese musea in idem, p. 292, waaruit blijkt dat de zalen van 
het Rijksmuseum bij oplevering ruimschoots voldeden aan de heersende 
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norm.  
96 Minister Heemskerk aan Cuypers, 17 oktober 1876, Cuypersarchief, 
correspondentie 00903. 
97 Aantekening minister op brief De Stuers 19 januari 1876, Nationaal 
Archief, BiZa, K en W, inv.nr. 1663. 
98 Cuypers aan de minister van BiZa, 31 mei 1877, met ‘Memorie van 
toelichting bij het gewijzigd ontwerp voor de Museumgebouwen te 
Amsterdam’, Nationaal Archief, BiZa, K en W, inv.nr. 1664. 
99 (A.B.J. Sterck), Eerlijkheid in de kunst. Gothiek of Renaissance? Door 
iemand die ze van nabij kent (voor rekening van de schrijver), Amsterdam 
1889. Anoniem pamflet door Cuypers’ neef A.B.J. Sterck, waarin hij de 
‘irrationaliteit’ van zijn ontwerp op dit punt aan de kaak stelt (voor 
toeschrijving: Katalogus van de Bibliotheek van de Rijks-academie van 
Beeldende Kunsten, Amsterdam 1910, nr. 1443)  
100 Ruim honderd jaar later kreeg hij alsnog zijn zin: zowel het renovatieplan 
van Hans Ruijssenaars uit 1995/96 (H. Ruijssenaars, Masterplan 
Ruijssenaars Rijksmuseum. Vooruit naar Cuypers, Den Haag 2000) als het 
inmiddels in uitvoering genomen plan van het Spaanse architectenbureau 
Cruz en Ortiz gaan uit van Cuypers’ ideale routing en geleiden de bezoekers 
via de doorgang en de binnenplaatsen naar de zalen.  
101 Toelichting der stoffeering van Voorzaal en Rembrandtzaal van het 
Rijksmuseum, Amsterdam 1885. Van Hellenberg schrijft deze brochure, met 
Becker, toe aan Alberdingk Thijm: Arbeid en bezieling, p. 177-178. Over het 
iconografisch programma zie ook P.J.H. Cuypers, V. de Stuers, Het 
Rijksmuseum te Amsterdam, Amsterdam [1897]; Becker, ‘“Ons Rijksmuseum 
wordt een tempel”’; Van Hellenberg Hubar Arbeid en bezieling.  
102 Memorie van toelichting bij het gewijzigde ontwerp voor de Museum 
gebouwen te Amsterdam, d.d. 18 april/31 mei 1877, Cuypersarchief, D 1001. 
103 Voor meloengewelf: E.J. Haslinghuis, H. Janse, Bouwkundige Termen. 
Verklarend woordenboek van de westerse architectuur en bouwhistorie, 
Leiden 2001 (4e geheel opnieuw bewerkte en vermeerderde uitgave), lemma 
‘gewelf’, p. 187. Met dank aan C. Peeters, die mij wees op dit gewelftype. 
104 Over de geschiedenis van de belichting van de Nachtwacht: J. Boomgaard, 
‘“Hangt mij op een sterk licht.” Rembrandts licht en de plaatsing van de 
Nachtwacht in het Rijksmuseum’, in: E. de Jong, G.Th.M. Lemmens, P.J.J. 
van Thiel (red.), Het Rijksmuseum. Opstellen over de geschiedenis van de 
nationale instelling (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 35; 1984), Weesp 
1985, p. 327-247.  
105 Beschreven in: Wagner, ‘Museen’, p. 300-301. 
106 Boomgaard, ‘“Hangt mij op sterk licht”’, passim. 
107 Vgl. de zeer verhelderende ruimtelijke en constructieve analyse van dit 
ensemble in M. Bock, ‘Cuypers – Berlage – De Stijl’, Forum 1986, nr. 3, p. 98-
109, p. 101-102. Vgl. de iconografische duiding bij Becker ‘Ons Rijksmuseum 
wordt een tempel’ en Van Hellenberg Hubar, Arbeid en bezieling.  
108 Cuypersarchief, t 410 S. De tekening is niet gedateerd, maar op grond van 
het toegevoegde stedenbouwkundig ontwerp is deze te dateren vóór 
september 1877, toen een aangepast stedenbouwkundig plan naar ontwerp 
van Kalff werd aangenomen door de gemeenteraad van Amsterdam. Ook de 
dakkapellen in de zijgevel en de hoge traptoren leveren een aanknopingspunt 
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voor deze datering. Kleurafbeelding in K.M. Veenland-Heineman, A.A.E. Vels 
Heijn, Het nieuwe Rijksmuseum. Ontwerpen en bouwen 1863–1885, 
Amsterdam 1985, p. 44-45, gedateerd ‘ca. 1878’; Van Hellenberg Hubar, 
Arbeid en bezieling, p. 185, dateert onjuist 1879; Van der Ham, 200 jaar 
Rijksmuseum, p. 143, dateert onjuist 1878. 
109 Viollet-le-Duc, Entretiens, VII, p. 254-256. 
110 Idem, p. 256. 
111 Zoals eerder opgemerkt lijkt Viollet-le-Duc lijkt hier vooruit te wijzen naar 
Camillo Sitte en zijn analyse van het verband tussen gebouw en plein in de 
middeleeuwse (Italiaanse) stad, door hem ingezet om de stedenbouw als 
artistieke discipline in zijn tijd te hervormen.  
112 ‘Situatieplan van het nieuw te bouwen Museum, met aangrenzende 
terreinen’. Met Memorie van toelichting, Stadsarchief Amsterdam, 1876 PW 
6279. Hierover: Oxenaar, ‘Museumterreinen’. 
113 Memorie van toelichting ‘Situatieplan’, Stadsarchief Amsterdam, 1876, PW 
6279. 
114 Cuypers aan burgemeester Den Tex, 9 mei 1877, Cuyersarchief, 
correspondentie Rijksmuseum, uitgaande stukken nr. 69, d.d. 9 mei 1877.  
115 Stübben, Der Städtebau, p. 141-188, onderscheidt Verkehrs-, Nutz-, 
Garten-, Architektur- en Doppelplätze. Bij Architekturplätze maakt hij 
onderscheid tussen Vor-, Bebaute, Umbaute, Denkmal- en Stadtthorplätze. 
116 Stübben, Der Städtebau, p. 152-161. 
117 Zie Van Eck, Amsterdamse Schans, p. 145 en passim. Vgl.: Cremers, Kaaij, 
Steenbergen, Bolwerken als stadsparken; I. Finaly, Doorbroken barrières. 
Architect F.W. van Gendt (1831–1900) en de negentiende-eeuwse 
stadsuitbreidingen, Bussum 1996; E. Taverne, I. Visser (red.), Stedebouw. De 
geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden, Nijmegen 
1993, p. 159. Vgl. de uitbreidingsplannen van Rose voor Rotterdam uit de 
jaren veertig en vijftig: typerend voor de smalle marges van de Nederlandse 
stedenbouw in de negentiende eeuw werd geen van zijn pleinen gerealiseerd: 
Berens, W.N. Rose, p. 132. Sarphati en Outshoorn hadden met de inpassing 
van het Paleis voor Volksvlijt op het Frederiksplein in Amsterdam een 
belangrijke voorzet gegeven. Van Niftrik had in een enkel geval een plein 
duidelijk gekarakteriseerd door het te binden met een kerk. Kalff schiep 
nergens expliciet ruimte voor openbare gebouwen en tekende slechts enkele 
pleinen van onduidelijke signatuur.  
118 Zie J. Kalff, Memorie van toelichting bij het definitieve plan voor ‘Blok VI’, 
26 september 1876, geciteerd naar: Oxenaar, ‘Museumterreinen’, p. 126. Vgl. 
de voordracht van B en W aan de gemeenteraad over ‘Blok VI’, d.d. 13 
september 1877, Gemeenteblad 1877, afd. 1, p. 895-896. 
119 Van der Ham, 200 jaar Rijksmuseum, p. 158-162. 
120 P.J.H. Cuypers, ‘Woning van den hoofd-direkteur der Rijks-Museum-
Gebouwen te Amsterdam’, Bouwkundig Tijdschrift 1881, p. 2-4, 18; 35-36; 49 
(met 21 platen). De woning was ruim voor de oplevering van het 
hoofdgebouw gereed en werd daarom apart gepubliceerd; in de tekst wordt 
deze gepresenteerd als manifest voor de rationele beginselen in constructie 
en decoratie. Vgl. Bock, Anfänge, p. 238. 
121 Viollet-le-Duc, Entretiens, X, p. 483: verwerpt symmetrie als doel op zich 
en pleit waar nodig voor ‘pondération’: ‘l’art de faire admettre l’achèvement 
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là où la symétrie fait défaut’. 
122 Memorie van toelichting bij ‘Situatieplan van het nieuw te bouwen 
Museum, met aangrenzende terreinen’, 16 december 1876 in: 1876 PW 6279 
en Cuypersarchief map 398. 
123 Jager, Hoofdstad in gebreke, p. 378. 
124 Memorie van Toelichting prijsvraagplan 1875.  
125 Ibidem. 
126 Van Niftrik aan Cuypers, 20 september 76 en 20 januari 77, 
Cuypersarchief, correspondentie Rijksmuseum, D 903. Van Niftrik ging in 
eerste instantie uit van een doorrit en voorplein op 1 m+AP.  
127 Minister van BiZa aan Cuypers, 13 februari 1878, Cuypersarchief, D 903. 
Brief met de opdracht aan Cuypers de oostelijke vleugel in te richten als een 
reeks stijlkamers voor de verzameling van het Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap, de historische verzameling van de gemeente Amsterdam en het 
Nederlandsch Museum. Grote stukken dienen een plaats te krijgen op de 
binnenplaats. 
128 De doorgang kwam uiteindelijk op 2,85 m+AP; het laagste punt van de 
tuin ligt op 0,80 +AP.  
129 In mei 1878 ontstond beroering over de aanhoudende verhogingen van de 
bouwkosten en gaf Cuypers de minister een beargumenteerd overzicht van 
alle wijzigingen, door De Stuers begeleid met een overzicht van de 
bestuurlijke wensen en besluiten die hier toe hadden geleid. Hiervan 
gebruikmakend hadden ze stap voor stap de begroting opgevoerd van de 
geschatte 1 tot iets meer dan 2 miljoen gulden. Cuypers aan de minister van 
BiZa, 23 mei 1878, Cuypersarchief, correspondentie Rijksmuseum, uitgaande 
stukken, nr. 280. Kladnotitie De Stuers d.d. 22 mei 1878, in Cuypersarchief, 
D1001. 
130 Viollet-le-Duc, Entretiens, IX, p. 410-415, vooral p. 412. Vgl. P. Naredi-
Ranier, Architektur und Harmonie. Zahl, Mass und Proportion in der 
Abendländischen Baukunst, Keulen 1982, p. 150 e.v. 
131 Zie bijvoorbeeld de heruitgave door Heideloff van Roriczer’s Büchlein von 
der fialen Gerechtigkeit (1844) en Lassus’ heruitgave van het Album van 
Villard d’Honnecourt (1858). 
132 Pugin, Contrasts, p. 3 
133 Viollet-le-Duc, Entretiens, IX, p. 409: ‘Il n’y a pas de proportions sans 
unité, et il n’y a pas d’unité sans pluralité; qui dit pluralité ne dit pas 
semblables, mais différences.’ 
134 Idem, p. 414. Vgl. Dictionnaire VII, ‘profil’, p. 531.  
135 Pugin, True Principles, p. 16. Pugin legt echter de nadruk op het feit dat de 
bovenvlakken van de banden zélf aan het zicht worden onttrokken. Hij kijkt 
dus naar de waarheidsgetrouwe uitdrukking van het detail; Viollet-le-Duc 
daarentegen legt de nadruk op de waarheidsgetrouwe beleving van het 
gebouw als geheel. Vgl. Viollet-le-Duc, Entretiens, IX, p. 414 en Dictionnaire 
VII, ‘profil’, p. 531. 
136 De hellingshoeken van de raamdorpels zijn resp. 4 graden (onderdorpels 
1e verdieping); 12 graden (onderdorpels 2e verdieping) en 24 graden 
(bovendorpel 2e verdieping). Met dank aan Hendrik Haafkens en Ronald van 
Wakeren, Van Hoogevest Architecten B.V., die mij ook hielpen langs digitale 
weg het juiste punt van samenkomst van deze schuine lijnen te bepalen. 
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Hetzelfde lijkt het geval te zijn bij de zijgevels: ook hier komen de zichtlijnen 
min of meer samen op de stoep buiten het hek. Gelet op het gerende terrein 
heeft Cuypers hier de gemiddelde afstand aangehouden bij het bepalen van 
dit punt.  
137 Viollet-le-Duc, Entretiens, IX, p. 415. 
138 Perspectief getekend door A. van Delden, te dateren rond 1890, 
Cuypersarchief. Deze werd als ‘centrefold’ opgenomen in de officiële 
publicatie over het museum gemaakt door P.J.H. Cuypers (platen), V. de 
Stuers (tekst), Het Rijksmuseum te Amsterdam, Amsterdam [1897]. In de 
toelichting stelt De Stuers dat deze tekening ‘de constructie van het museum 
in het algemeen doet zien’ en in zijn beschrijvingen van de verschillende 
onderdelen van het gebouw en de duiding van hun rol in het geheel verwijst 
hij steeds terug naar dit blad.  
139 Over deze discussie: Bock, Anfänge, p. 237 e.v. en Van der Woud, 
Waarheid en karakter, p. 158 e.v. 
140 Zie Viollet-le-Duc, Entretiens, IX, p. 408-415, p. 409. Vgl. de opmerking 
op p. 413: ‘Dans un édifice du moyen âge tout se tient, chaque membre 
occupe une place nécessaire et relative à l’ensemble’.  
141 Zie de geleding van de erezaal in de eerste variant en vgl. de grote 
bovenlichtzalen in de eerste ontwerpen: deze werden steeds geleed door op 
het stramien van de constructie voor de wanden geplaatste zuilen.  
142 Viollet-le-Duc, Entretiens, IX, p. 418. 
143 Voor een beschrijving van de voorstellingen in deze zaal: Alberdingk 
Thijm, Toelichting der stoffeering; voor een analyse van het icongrafisch 
programma: Becker, ‘Ons Rijksmuseum’ en Hellenberg Hubar, Arbeid en 
bezieling. 
144 Analyse van de samenhang tussen ruimte en constructie in dit ensemble 
naar Bock, ‘Cuypers – Berlage – De Stijl’, p. 101-102. 
145 Hij nam vier allegorieën op voor de bouwkunst, voorstellende ‘de 
Klassieke, de oud-Christelijke, de Gothische en de Renaissance-bouwkunst’, 
ieder met een gebouw in de hand. Zijn keuze is veelzeggend: de Dorische 
tempel te Paestum, als voorbeeld van het (in beginsel rationele) zuiver 
Grieks, de Mariakerk te Utrecht, met haar compositie van geometrische 
volumes ideaal voorbeeld van de door Cuypers opnieuw gewaardeerde 
romaanse bouwkunst, de Ridderzaal als hoogtepunt van de burgerlijke 
bouwkunst uit de gotiek in Nederland en het raadhuis te Den Haag uit 1565 
als hoogtepunt van de vroege renaissance. Cuypers, De Stuers, Het 
Rijksmuseum te Amsterdam, p. 33.  
146 Berens, W.N. Rose, p. 265-268. Cuypers restaureerde in 1879 de gevel van 
de zaal waarbij het silhouet met de torenspitsen werd gereconstrueerd. Van 
1897 tot 1904 werkte hij als lid van een restauratiecommissie aan een 
ingrijpende restauratie inclusief de reconstructie van de houten kap. 
Hierover: Beschrijving van de Grafelijke zalen op het Binnenhof te ’s-
Gravenhage in opdracht van den Minister van Waterstaat bewerkt door de 
Commissie van Advies en uitgegeven door de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst, Den Haag 1907. De commissie ingesteld in 1896 bestond uit 
C. Muysken (voorzitter), F.J. Nieuwenhuis, C.H. Peters, D.E.C. Knuttel 
(secretaris). In 1897 werd Cuypers als lid toegevoegd. 
147 Minister van BiZa aan Cuypers, 29 juni 1878, Cuypersarchief, 
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correspondentie Rijksmuseum, D 903. 
148 Opmerking De Stuers op concept iconografisch programma Rijksmuseum 
van Cuypers, geciteerd en afgebeeld in Van Hellenberg Hubar, Arbeid en 
bezieling, p. 186-188. Van Hellenberg Hubar dateert dit stuk 1880/81. 
Tekening in Cuypersarchief, CuCo, nr. C 696. Ook De Stuers blijkt Viollet-le-
Duc goed te hebben gelezen: hij houdt Cuypers in feite diens lessen voor over 
‘pondération’: vgl. Entretiens, X, p. 483, over het schouderen van een 
driehoekig fronton.  
149 Van Hellenberg Hubar, Arbeid en bezieling, vooral p. 147-195. De rol en de 
betekenis van deze thema’s in het iconografisch programma van het 
Rijksmuseum en het verband met de ontwerpsystematiek van Cuypers zijn in 
haar diepgaande analyse voor het eerst opgemerkt. Niet is opgemerkt dat 
juist deze driehoek niet ‘rationeel’ voortkomt uit de constructie, maar ook zelf 
een symbolische toevoeging is.  



 

XII. Epiloog: architectuur en stadsbeeld 

 

Het Centraal Station van Amsterdam 

 

‘Ontwerp voor een nieuw Beursplein met grooten verkeersweg 

naar den Dam’ 

 

Het station: stadspoort, paleis voor de reiziger en monument van 

techniek 

 

Cuypers en Amsterdam 

 

 

 

Het Centraal Station van Amsterdam 

 

Vrijwel gelijktijdig met het Rijksmuseum kreeg Cuypers de opdracht voor de 

bouw van een nieuw centraal station te Amsterdam. Daarmee had hij de twee 

belangrijkste overheidsopdrachten van dat moment in portefeuille. En was 

hij verantwoordelijk voor de twee gebouwen die als poorten moesten 

fungeren – zowel letterlijk als figuurlijk – voor een nieuw Amsterdam, 

opkrabbelend na een lange periode van stagnatie. En zo interpreteerde hij de 

opdracht ook. De gebouwen vormen in meerdere opzichten elkaars pendant 

en gaan tegelijk een gesprek aan met de stad en haar belangrijkste gebouwen. 

Het zeventiende-eeuwse raadhuis op de Dam van Jacob van Campen speelde 

daarbij, zoals zal blijken, een centrale rol. Dit was naar zijn idee het 

functioneel en iconografisch middelpunt van de stad. Het ergerde hem dan 

ook zeer – evenals vele andere Amsterdammers, waaronder Thijm – dat dit 

sinds het bewind van Lodewijk Napoleon in gebruik was als koninklijk paleis.  

De stad kende in de ogen van Cuypers niet alleen een civieltechnische en een 

stedenbouw-esthetische, maar ook een rituele orde. Deze kwam tot 

uitdrukking in de openbare gebouwen, zoals in de Middeleeuwen de 

‘mirabilia’ de maatschappelijke en religieuze orde van de ‘civitas’ tot 



 

uitdrukking brachten in het stadsbeeld. En deze orde kreeg niet alleen vorm 

in de nieuwe toevoegingen aan de stad, maar moest, waar nodig, ook 

hersteld, geregisseerd of bijgestuurd worden in de bestaande bebouwing, om 

de stad te kunnen laten functioneren als voorafbeelding van een geïdealiseerd 

beeld van de stedelijke samenleving in haar toekomstige ontwikkeling. Naast 

het Rijksmuseum, de Vondelstraat en de zes kerken die hij uiteindelijk in de 

stad zou bouwen – na de Posthoorn, de Willibrordus en de Vondelkerk 

volgden nog de Nicolaas en Barbara (1883), de Dominicuskerk (1883) en de 

Maria Magdalena (1889) – speelde ook het Centraal Station daarbij een 

belangrijke rol. 

 

In zijn ontwerpen voor het Centraal Station komen dezelfde thema's naar 

voren als bij het Rijksmuseum: de bewerking van een gegeven bouwtype naar 

de rationele beginselen, de inzet – en zonodig manipulatie – van het 

programma voor de ‘mise en scène’ van het gebouw in de stad, het gebruik 

van historische motieven om een boodschap uit te dragen over de functie en 

de betekenis van het gebouw – in het bijzonder de monumentale toepassing 

van het poortmotief en de aankleding van het gebouw als microkosmos – en 

een poging om greep te krijgen op de vormgeving van de openbare ruimte 

rond het gebouw. Ook was er bij deze opdracht weer sprake van een zekere 

mate van (oud-Hollandse) stijldwang, met daarbij een rol voor het College 

van Rijksadviseurs. Het ontwerp onderstreept en bevestigt daarmee de in het 

ontwerp voor het Rijksmuseum aangeduide tendensen in Cuypers’ werk. Ook 

hier is te zien hoe hij – weer in samenspraak met De Stuers, die de eerste 

jaren ambtelijk opdrachtgever was – een gegeven bouwtype naar zijn 

inzichten kneedt en tot monumentale betekenisdrager maakt in het 

organisme van de stad. Op die aspecten zal hier, tot slot, nader worden 

ingegaan; de voorgeschiedenis wordt slechts aangeduid voor zover nodig om 

de context van het plan te verhelderen.1  

 

Het Amsterdamse Centraal Station was het eerste van zijn soort in Nederland 

en een van de eerste centrale stations in Europa.2 Met de Spoorwegwet van 

1860 werd besloten een aantal nieuwe lijnen aan te leggen op staatskosten en 



 

deze in exploitatie te geven bij particuliere maatschappijen. Zo werd de 

stagnatie in de aanleg van een Nederlands spoorwegnet doorbroken, zonder 

de liberale idee van staatsonthouding en vrije concurrentie bij de 

bedrijfsvoering geweld aan te doen. De nieuwe lijn Den Helder-Alkmaar-

Amsterdam, aangeduid als lijn K, met daarin een kostbare brug over het IJ, 

werd de aanleiding deze te verbinden met de bestaande lijnen Rotterdam-

Den Haag-Amsterdam van de HIJSM en Arnhem-Utrecht-Amsterdam van de 

NRS, ieder met een kopstation buiten de vesting, en een centraal station te 

stichten. De bouw van de nieuwe lijnen stond onder supervisie van de 

afdeling Waterstaat, tot 1878 onderdeel van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken – vandaar de bemoeienis van De Stuers. Voor de stationsgebouwen 

werd van overheidswege een aantal standaardtypen ontwikkeld en deze 

werden met de spoorlijn en de kunstwerken uitgevoerd onder toezicht van 

een spoorwegingenieur. Voor lijn K was dit A.L. van Gendt, bouw- en 

werktuigkundige 2e klasse.3 Maar voor het ontwerp van het Centraal Station 

in de ‘hoofdstad des Rijks’ , dat bovendien ‘meer dan enig gebouw in de stad 

ten toon gesteld [zal] staan’, was, zo besefte A.J. van Prehn, als 

‘eerstaanwezend ingenieur’ eindverantwoordelijk voor de aanleg van de lijn, 

een ‘erkende specialiteit in het vak van architect’ noodzakelijk.4 Hier kon niet 

worden volstaan met een standaardoplossing. Het station zou worden 

gebouwd op drie eilanden aan te leggen in het Open Havenfront, in de as van 

het Damrak, een hoofdentree tot de stad, en het hoofdgebouw op het 

middelste eiland mocht ‘geen misstand geven. Zelfs is het wenschelijk dat het 

gunstig spreekt’, zo stelde hij in een brief aan de minister. Op voorstel van 

Van Prehn werd Cuypers aangesteld als architect, met Van Gendt als 

‘toevoeging’.5 Deze keuze gaf aanleiding tot felle discussies. Dat Rijksmuseum 

en Centraal Station beide in handen kwamen van Cuypers werd gezien als 

bewijs dat de overheid – in casu De Stuers – bezig was zijn gotisch 

rationalisme tot de officiële stijl te verheffen.6 Deze discussies, die tot in de 

Tweede Kamer werden gevoerd, hadden echter geen invloed op de 

planvorming. Het enige gevolg was dat men de (Duitse) aannemer dwong 

voor dit nationale gebouw te kiezen voor bakstenen van Hollands fabrikaat.  

Meer dan bij het Rijksmuseum werd Cuypers bij het werk aan het station 



 

geconfronteerd met een sterk geprofessionaliseerd bedrijf. Ter voorbereiding 

van het programma van eisen werd door de toekomstige gebruikers een 

aantal studiereizen ondernomen om de nieuwste ontwikkelingen in de 

stationsarchitectuur in Europa te bestuderen en de resultaten van dit 

vooronderzoek zijn terug te vinden in de plannen.7 Het spoorwegbedrijf 

maakte bovendien een stormachtige ontwikkeling door. Gedurende het 

proces van planning, ontwerp en bouw – dat van het eerste idee tot aan de 

oplevering zo’n vijfentwintig jaar zou duren – groeide het Centraal Station uit 

van een betrekkelijk simpel standaardstation Staatsspoorwegen ‘eerste 

klasse, eerste soort’ tot een ‘Grossstadtbahnhof’.8 Van een vergrote en in 

Hollandse renaissancevormen aangeklede versie van het standaardstation, 

met als meest opmerkelijke door Cuypers toegevoegde elementen twee 

vrijstaande dienstwoningen en een royaal koninklijk paviljoen, ontwikkelde 

het zich tot de eerste grootschalige vervoersmachine van Nederland, verbeeld 

in een monumentaal hoofdgebouw. Het stationsgebouw vormde bovendien 

het sluitstuk van een ingrijpende wijziging van de infrastructuur en de 

waterhuishouding rond Amsterdam. Er was gekozen voor een centraal 

station in het Open Havenfront om de spoorwegen rond de hoofdstad beter 

aan te sluiten op het scheepvaartverkeer, met het oog op de handel. 

Amsterdam transformeerde als handelsstad van stapelmarkt naar 

doorvoerhaven, gericht op het Ruhrgebied, en snelheid in de afhandeling van 

goederenstromen werd steeds belangrijker. Gelijk op met het stationsproject 

werd gewerkt aan de afsluiting van het IJ, om de stad te beschermen tegen 

het getijdenwater van de Zuiderzee, dat de dokken deed verzanden, en aan 

een nieuwe ontsluiting van de haven vanuit de Noordzee, via het 

Noordzeekanaal. De nieuwe entree betekende een aanzienlijke bekorting van 

de toegangsroute tot de haven en het spoor zou goederen meteen kunnen 

doorvoeren naar het oosten.  

De rol van Cuypers in het vooronderzoek was beperkt. Dit werd vooral 

gedaan door de spoorwegingenieurs. Maar uit de rapporten die hij onder 

ogen kreeg, gecombineerd met zijn eigen bezoeken aan een reeks Europese 

stations, moet hem duidelijk zijn geworden dat het ‘Hoofdgebouw op het 

Centraal Personenstation’ – zijn feitelijke opdracht – met de gegeven context 



 

van een totaal andere orde en omvang was dan enig eerder spoorwegwerk in 

Nederland. Hij begreep bovendien, zoals zal blijken, de betekenis van het 

station voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Amsterdam en zag de 

symbolische potentie van het hoofdgebouw voor het stadsbeeld.  

Het programma van het Centraal Station bestond in essentie uit het 

gescheiden verwerken van stromen inkomende en uitgaande reizigers en hun 

bagage, verdeeld in drie klassen. De bagage werd apart afgehandeld, op 

dezelfde manier als dat nu nog op vliegvelden gebeurt. Het organiseren van 

de circulatie was dus, als bij het Rijksmuseum, een cruciaal thema in het 

ontwerp. Met de snel stijgende aantallen treinen ging het stationsgebouw 

steeds nadrukkelijker functioneren als doorgangsgebouw. De 

plattegrondtypen voegden zich geleidelijk naar een constante 

reizigersstroom, die snel en efficiënt van en naar de perrons moest worden 

gevoerd, terwijl de bagage apart, vaak via een gescheiden tunnelstelsel, naar 

de treinen werd gebracht. In zijn architectonische vorm bleef het station 

echter tot aan het begin van de twintigste eeuw een monumentaal 

ontvangstgebouw, een stadspaleis of paleis voor de reiziger.9 De wens van de 

spoorwegmaatschappijen het nieuwe bedrijf met voor de burger herkenbare 

gebouwtypen in het stadsbeeld te representeren speelde daarbij een 

belangrijke rol. De zeker in de beginjaren nog moeizaam aanvaarde dynamiek 

van het spoorwegbedrijf en het machineachtig karakter van het station 

(‘processing people’) werden veelal door een statisch bouwwerk 

gemonumentaliseerd, bevroren, in het stadsbeeld. De continue 

verkeersstroom werd in het gebouw vormgegeven als een stapsgewijze 

processie, een voortgang van de ene monumentale ruimte naar de volgende. 

De ingenieurs werden door de praktijk gedwongen hun normen telkens bij te 

stellen en nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor het verwerken van de 

groeiende verkeersstromen. De architecten echter rekten voor de 

ontvangstgebouwen bestaande gebouwtypen en compositieschema’s op en 

pasten deze aan tot ze voldeden aan de veranderende eisen van een station. 

Cuypers ging niet anders te werk. Hij bewoog mee met de typologische 

ontwikkeling van het stationsgebouw en zette deze in voor zijn doeleinden.  

Alle functies werden uiteindelijk geïntegreerd in één gebouw met een totale 



 

lengte van ruim 160 meter, een toen ongekende afmeting. Om het 

scheepvaartverkeer aan weerszijden van het eiland zo min mogelijk te 

hinderen, werd gekozen voor een verhoogd aangelegde spoorlijn. Kleinere 

stoomveren, beurtschepen en lichters konden zo ongehinderd onder de 

bruggen door het stationseiland passeren. Amsterdam CS werd daardoor een 

zogenaamd verdiepingstation. Dit had als bijkomend voordeel dat reizigers 

en bagage op straatniveau onder de sporen door naar de treinen konden 

worden gevoerd. Cuypers’ opgave was dit gebouw efficiënt te laten 

functioneren en het tegelijk ‘gunstig te doen spreken’ als architectonisch 

antwoord op het historisch waterfront van Amsterdam. Dat dit met de komst 

van het Centraal Station werd afgescheiden van het IJ, was bij de 

besluitvorming nauwelijks punt van discussie geweest.  

 



 

‘Ontwerp voor een nieuw Beursplein met grooten verkeersweg 

naar den Dam’ 

 

Evenals bij het Rijksmuseum speelde het thema ‘hoogte’ een cruciale rol, nu 

in een iets andere vorm. De stationseilanden werden voldoende opgehoogd 

en het gebouw kreeg met het ‘soubasement’, ingericht voor de 

bagageafhandeling, een stevige voet. Maar Cuypers besefte al snel dat één 

enkele verdieping – weliswaar met hoge wachtkamers – onvoldoende was om 

het gebouw effectief te doen zijn als gevelwand aan het Open Havenfront en 

het als stadspoort te doen spreken in de lange zichtas van het Damrak. Naar 

het lijkt op eigen initiatief voegden Cuypers en De Stuers daarom een 

volledige verdieping toe.10 Deze diende geen ander doel dan het gebouw 

voldoende hoogte te geven: een nieuwe minister, aangetreden kort voor 

oplevering van het gebouw, eiste onmiddellijk een verklaring voor deze 

‘onnoodige vertrekken’. De Stuers wist de zaak te sussen en de vertrekken – 

totaal 72! – werden tot in lengte van jaren als kantoren verhuurd aan derden. 

Onbedoeld introduceerden Cuypers en De Stuers zo het gebruik de 

rentabiliteit van stations te verhogen door commerciële functies toe te voegen 

aan de hoofdgebouwen, meestal een hotel, in Nederland. 

Met de extra verdieping voorkwam Cuypers dat het station wat verloren op 

een eiland in het IJ zou komen te staan en wist hij te bereiken dat het 

voormalig Open Havenfront van een verrommelde aanlegplaats met wat los-

vaste bebouwing een monumentale openbare ruimte werd, een waterplein 

gevormd en gedomineerd door aansprekende bebouwing. Bovendien kon hij 

de hoogte van het middendeel en de torens nu in overeenstemming brengen 

met de lengte van het Damrak, zonder de compositie van het stationsgebouw 

geweld aan te doen. De stad zou zich niet langer spiegelen in het water van 

het IJ, maar kreeg ter compensatie een stevige, symbolisch geladen spiegel 

voorgehouden. 

Cuypers was echter nog niet tevreden. Hij bleef alert op de 

stedenbouwkundige ontwikkelingen rond het station en greep de 

‘beurskwestie’ aan om de ‘mise-en-scène’ van zijn gebouw te verbeteren. Bij 

de opening in 1889 stond het stationsgebouw, gezien vanaf de Dam, wat 



 

verloren achter de beurs, als afsluiting van een toevallige doorkijk. Vanaf het 

moment dat werd gekozen voor een station in het Open Havenfront was 

echter duidelijk dat dit niet zo zou blijven. Het gemeentebestuur ging ervan 

uit dat het Damrak (inclusief de omliggende straten) zich door de komst van 

het station zou ontwikkelen tot een commercieel centrum. En inderdaad 

regende het vanaf het begin van de jaren zeventig initiatieven om deze 

ontwikkeling te entameren, vooral door de verbetering van de wegen van en 

naar het station;11 Van Gendt had als een van de eersten een plan hiervoor 

ingediend.12 Als beeld had men daarbij veelal de Parijse boulevards voor 

ogen, door Haussmann zo veel mogelijk gericht op belangrijke openbare 

gebouwen, als afsluiting van het perspectief. In 1882 bracht het stadsbestuur 

de ontwikkeling van de stationsboulevard in een stroomversnelling door een 

gedeelte van het Damrak te laten dempen en dit terrein te bestemmen voor 

de bouw van een nieuwe beurs. Het bestaande gebouw van Zocher uit 1841 

voldeed van meet af aan slecht en stond een behoorlijke verbinding tussen 

Dam en Centraal Station in de weg. 

Er volgden een prijsvraag voor het beursgebouw – met Cuypers in de jury – 

en reeksen plannen voor de herinrichting van het Damrak, met of zonder een 

nieuwe beurs.13 Pas in 1893 kwam ook Cuypers met een voorstel, 

veelbetekenend aangeduid als ‘Ontwerp voor een nieuw Beursplein met 

grooten verkeersweg naar den Dam’. Hij was intussen raadslid geworden en 

lid van de Commissie van Bijstand voor Publieke Werken en lijkt met zijn 

plan gewacht te hebben tot er kans was dat er daadwerkelijk een besluit zou 

vallen in deze slepende kwestie. ‘Tal van plannen zijn er gemaakt’, schreef hij 

het College van Burgemeester en Wethouders, ‘en steeds hebben [die] 

schipbreuk geleden wegens de al te grote financiële offers die eventuele 

uitvoering (…) van de Gemeente zouden eischen.’ Zijn plan daarentegen zou 

‘verre van de gemeentekas groote offers te vragen, de financiën (…) met een 

niet onaanzienlijk bedrag (…) komen schragen’.14 Als bij zijn pogingen de 

context van het Rijksmuseum naar zijn hand te zetten, speelde hij ook hier in 

op de nog steeds dominante opvatting dat stadsverfraaiing rendabel moest 

zijn. Door de demping van het Damrak en het water voor het Centraal Station 

zou een oppervlakte aan exploitabel bouwterrein verkregen worden waarmee 



 

de kosten van de aanleg, inclusief een bouwrijp terrein voor de nieuwe beurs, 

met winst zouden worden terugverdiend.  

De Commissie van Bijstand voor Publieke Werken bracht een positief advies 

uit over zijn plan, maar de Kamer van Koophandel, door B en W om advies 

gevraagd, vond de nieuwe locatie voor de beurs te ver lopen van de Dam. De 

opheffing van een groot aantal ligplaatsen als gevolg van de dempingen, en de 

overdekking van de doorvaart voor het station vond de Kamer bovendien 

strijdig met de belangen van de scheepvaart.  

Het plan strandde al vóór de behandeling in de raad, maar het is hier van 

belang omdat het de stedenbouwkundige context in beeld brengt die Cuypers 

zich voor zijn station wenste. De titel van zijn memorie van toelichting geeft 

al aan dat het hem niet ging om de beurs op zich en één blik op de plankaart 

laat zien dat hij de beurskwestie als aanleiding gebruikte om de 

stedenbouwkundige situatie van zijn gebouw te verbeteren. Door de 

bebouwing van het Open Havenfront zou het stationsgebouw niet langer 

geïsoleerd op een eiland staan, maar werd het gebonden aan het stedelijk 

weefsel. En met de komst van de beurs zou het voorplein van het station de 

allure krijgen van een tweede stadshart, naast de Dam. 

Het stationsplein, door Cuypers voor de gelegenheid aangeduid als 

‘Beursplein’, vormt in feite een combinatie van twee pleintypen. Langs de 

volle lengte van het stationsgebouw ontwierp hij een zestig meter breed plein 

voor de afwikkeling van het verkeer, als een zeventiende-eeuws wagenplein, 

maar zo ingericht dat wachtende koetsen en wagens met vracht aan het zicht 

worden onttrokken door de geplande bebouwing in het Open Havenfront. 

Tegelijk schiep hij een formeel voorplein, een soort ‘court d’honneur’, met als 

wanden de gevels van de te bouwen beurs, een geprojecteerde blok met 

‘kantoren, magazijnen en koffiehuizen’ en in de as van het plein het 

middendeel van het stationsgebouw. Anders dan bij het plantsoen met villa’s 

voor het Rijksmuseum leverde de combinatie van nut en ‘verfraaiing’ in dit 

geval echter vlees nog vis op. De ongemakkelijke ereronde van de trams rond 

de fontein legt op pijnlijke wijze de onopgeloste controverse bloot tussen het 

station als utilitaire inrichting voor het vervoer en als monumentaal openbaar 

gebouw. Het voorplein, bedoeld als een betekenisvolle openbare ruimte, als 



 

contramal voor de gebouwen, is gereduceerd tot een verkeersplein, 

aangekleed met wat decoratief groen en een waterpartij – een overigens niet 

ongebruikelijk type in deze jaren.15  

Zijn ontwerp beperkt zich echter niet tot het voorplein. Cuypers gaf ook een 

visie op de toekomstige ontwikkeling van het Damrak. Dit is – evenals de 

boulevard in zijn plan voor de bebouwing van de museumterreinen – 

ingericht als een monumentale zichtas op zijn gebouw, wederom een 

gebruikelijk thema in de negentiende-eeuwse stedenbouw. De door hem 

voorgestelde plaats van de beurs maakte het mogelijk het Damrak te 

verbreden. Publieke Werken had een profiel van 30 meter gereserveerd naast 

het al aangeplempte beursterrein. Cuypers stelde voor ‘een dubbel brede 

straat’ te maken ‘met boomen en een wandelweg in het midden, gezamenlijk 

ter breedte van 45 meter’ – de breedte van het middendeel van zijn 

stationsgebouw. Zo kreeg hij precies de uitsnede die hij wilde hebben: het 

middendeel dat met de torens als een stadspoort de afsluiting vormt van het 

doorzicht vanaf de Dam op het nieuwe station.  

Het gedempte water aan de oostzijde van het Damrak verkavelde Cuypers in 

percelen van ongeveer 15 meter breed en in de memorie van toelichting stelt 

hij zich hier ‘flinke burgerhuizen met magazijnen’ voor. Gelet op de 

cityvorming rond het Centraal Station, die in 1893 al op gang was gekomen, 

was dit een weinig realistische voorstelling van zaken. Maar deze typeert het 

stadsbeeld dat hem als ideaal voor ogen stond. Het voorgestelde profiel doet 

denken aan het Voorhout in Den Haag: een allee met rijen bomen in het 

midden. Wellicht kende Cuypers ook een plan uit de zeventiende eeuw 

waarin de Keizersgracht wordt vervangen door een dergelijke groene allee. 

Met de perceelmaat nam hij ongeveer het ritme over van de grote 

stadspaleizen langs de Gouden Bocht van de Herengracht en hij stelt zich 

voor dat in de blokken B, C en D, die samengevoegd moesten worden met de 

percelen aan de Warmoesstraat, ook tuinen aangelegd zouden worden, zodat 

alles bij elkaar ‘de brede verkeersweg een rijke afwisseling en tevens een 

schilderachtig stadsgezicht [zal] opleveren.’ Door het plein tussen de blokken 

D en E, waar Cuypers zich een standbeeld van prins Hendrik dacht, werd ‘de 

lange lijn (van het Damrak) op eene aangename wijze onderbroken’. 



 

Hier weerklinkt de thematiek die al aan de orde kwam bij de behandeling van 

de ontwikkeling van de Vondelstraat en de bebouwing van de 

museumterreinen. Ook met dit ontwerp zocht hij een compromis of, 

misschien beter gezegd, een synthese tussen een monumentale, axiale aanleg 

naar het eigentijdse voorbeeld van de ‘grands ensembles’ in de Europese 

hoofdsteden – in het bijzonder Parijs – en het historische, op rationele 

grondslag gefundeerde schilderachtige stadsbeeld van Amsterdam. Door vast 

te houden aan de typologie van het grachtenpand zou, ook bij deze 

schaalvergrotende sprong in de cityvorming in de stad, voorkomen worden 

dat het stationsgebouw werd gekleineerd door geüniformeerde straatwanden 

met lange, monotone perspectieven – een beeld dat in de jaren negentig 

overigens vrij algemeen ter discussie werd gesteld. 

Van de gang van de Dam naar het Centraal Station maakte Cuypers in zijn 

ontwerp een met zorg geregisseerde wandeling. Met de stadspoort voor ogen 

wandelt de reiziger midden over het Damrak naar het station, beschut door 

bomen en links en rechts genietend van de steeds wisselende ‘eenheid in 

veelheid’ van Amsterdamse stadspaleizen en pakhuizen. Op het Beursplein 

aangekomen, door Cuypers aangeduid als ‘een der belangrijkste van Europa’, 

voelt hij zich, omringd door monumentale gebouwen, even burger van een 

wereldstad. Wanneer hij de beurs is gepasseerd en het station zich plotseling 

in zijn volle breedte aan hem ontvouwt, met de drukte van het verkeer voor 

de deur, hoort hij Thijm – die toepasselijke teksten dichtte, aangebracht op 

de gevel van het gebouw – al roepen: ‘Gheen heerlijk leven kiemt uyt Rust, 

die roest alleen.’ Begeleid door ver invallend daglicht – zoals op een oude foto 

goed is te zien – gaat de reiziger vervolgens de vertrekhal binnen, niet door 

één grote entree, maar, geheel in overeenstemming met de wetten van de 

multiplicatie, door een reeks kleinere deuren, koopt dan, overweldigd door de 

even imposante als rationele gewelfconstructie uit bakstenen bogen en stalen 

liggers met troggewelfjes, een kaartje, geeft zijn bagage af en wordt door het 

felle schijnsel van elektrisch licht – onder de stationskap voor het eerste in 

een openbare ruimte in Amsterdam toegepast – naar boven gelokt, waar hij 

door de ramen langs het perron de trein al stoom afblazend klaar ziet staan. 

Boven gekomen wijst het verblindende tegenlicht aan de open einden van de 



 

kap de wijde verten waarheen de trein hem zal voeren. In dit dramatisch 

samenspel van licht en ruimte – verloren gegaan bij de verbouwing van de 

hal in de jaren vijftig van de vorige eeuw, maar binnenkort in ere hersteld – 

kon het station bijna lijfelijk worden ervaren als sluis tussen de intimiteit van 

de stad en het bijna oneindige bereik van de spoorwegen.16 

Dit mag een sterk geromantiseerde beschrijving lijken, maar er zijn 

elementen in zijn ontwerp die er op wijzen dat Cuypers deze wandeling, als 

bij het Rijksmuseum, inderdaad met zorg heeft geënsceneerd. De grote reliëfs 

aan de voet van de torens wijzen er op dat hij het Centraal Station niet alleen 

zag als stadspoort, maar ook als triomfboog aan het begin van een ‘via 

triumphalis’ door de stad. Deze verwijzen met hun classicistische vormentaal 

en compositie naar soortgelijke reliëfs aan Romeinse triomfbogen. De 

figuren, geplaatst op ooghoogte, vormen een allegorische optocht waar de 

reiziger als het ware bij aansluit wanneer hij begint aan zijn ‘entrata’, zijn 

blijde inkomst in Amsterdam.  

De mise-en-scène van blijde inkomsten, compleet met allegorische 

decorstukken, erepoorten en triomfwagens, was in de negentiende eeuw nog 

zeer gebruikelijk. Men volgde daarbij wel de voorbeelden van de zestiende, 

zeventiende en achttiende eeuw, die goed gedocumenteerd waren in prenten 

en beschrijvingen.17 Ook Cuypers was bekend met dit thema. Hij ontwierp tot 

tweemaal toe erepoorten voor intochten van Willem III, in 1874 en 1887, 

beide voor de Vondelstraat. In de eerste vertolkte hij de geschiedenis der 

Nassaus; in de laatste symboliseerde hij met torens en kantelen dat vorst en 

volk één gebouw vormen, dat verdedigd moet worden tegen aanvallen van 

buiten.18 In dit soort optochten was van oudsher een hoofdrol weggelegd voor 

de openbare gebouwen. Hun rol en betekenis in het bestuur en het stedelijk 

leven werden met het langstrekken van de optocht geëxpliciteerd en 

bevestigd en ze werden voor de gelegenheid vaak versierd of behangen met 

allegorische voorstellingen. De tegeltableaus aan de gevel van het 

Rijksmuseum doen, als eerder gezegd, denken aan deze gewoonte gebouwen 

met allegorische tapijten te versieren. En ook het Centraal Station werd door 

Cuypers als het ware permanent in feesttooi gezet met een uitgebreid 

programma van allegorische reliëfs, beeldhouwwerken en tegeltableaus, met 



 

stichtelijke teksten op rijm van Alberdingk Thijm. De opdrachtgever had niet 

om een dergelijk decoratieprogramma gevraagd en Cuypers moest lang strijd 

voeren om deze uitgevoerd te krijgen. 

Bij de behandeling van het Muzeüm Koning Willem I en het Rijksmuseum 

werd aangegeven hoe Cuypers dit gebouw als stedelijk decorstuk inzette voor 

zijn ideologische en educatieve doeleinden. In het Centraal Station krijgt dit 

‘enseignement de la rue’ een breder kader. In de wachtkamer derde klasse liet 

hij een enorme stadsplattegrond aanbrengen, waarop de belangrijkste 

openbare gebouwen van Amsterdam in een contrasterende kleur zijn 

gemarkeerd. Deze worden zo, als in de middeleeuwse stadsprofielen en 

vogelvluchtkaarten, nadrukkelijk neergezet als de ‘mirabilia’ van de stad, 

oprijzend uit de ‘civitas’ van burgerhuizen. Niet toevallig is zijn eigen fysieke 

bijdrage aan de monumentale vormgeving van het openbare leven van de 

stad hier goed op te zien: de zes kerken, de Vondelstraat, het Centraal Station 

en het Rijksmuseum zijn duidelijk aangegeven.  

Ter versiering van een wand boven een van de uitgangen van het station 

ontwierp hij een tweede kaart, waarop hij de belangrijkste routes door de stad 

aangeeft. Deze kaart maakt nog eens duidelijk dat de openbare gebouwen 

voor hem tegelijk een symbolische lading hadden, dat ze de verschillende 

aspecten van het stedelijk leven, de machten en krachten die hierin werkzaam 

zijn, symboliseren. Hij schetst ditmaal geen stratenplan, maar geeft de 

openbare gebouwen aan die de routes markeren, met als drie brandpunten in 

de stad het Centraal Station, het voormalig raadhuis op de Dam en het 

Rijksmuseum. De gang van de aankomende reiziger door de stad krijgt zo de 

lading van een allegorische optocht. Zijn wandeling van gebouw naar gebouw 

wordt voorgesteld als een tocht tot lering en vermaak, vergelijkbaar met de 

triomftocht van de vooraanstaande zeventiende-eeuwse burgers van 

Amsterdam langs het stadhuis en de Westerkerk, door hem afgebeeld op de 

tegeltableaus aan de westgevel van het Rijksmuseum.  

 



 

Het station: stadspoort, paleis voor de reiziger en monument van 

techniek 

 

De geveldecoratie van het Centraal Station laat zien dat de symbolische 

lading van een gebouw bij Cuypers vrij expliciete vormen kon aannemen. 

Tegelijk blijkt uit de bewaard gebleven schetsontwerpen – waarvan één lang 

onbekend – dat hij in dit plan worstelde met de vraag wélke boodschap hij nu 

precies aan de stad wilde meegeven en hoe hij deze architectonisch zou 

verwoorden.  

De architectonische hoofdvorm van het Centraal Station kwam voort uit het 

gegeven type, een zogenaamd doorgangs- of langsstation, en deze werd extra 

langgerekt om op het smalle eiland een ‘voldoende communicatieweg te 

behouden voorlangs het gebouw’, zoals Cuypers uitlegde in de ‘Nota van 

Toelichting’ bij zijn schetsontwerp.19 Bij de uitwerking van het 

stationsgebouw hanteerde hij een voor dit type gebruikelijk 

compositieschema, ontleend aan paleistypen uit de renaissance en de barok. 

In de bewerking van schetsontwerp tot definitief ontwerp – waarbij alle 

functies werden samengebracht in één gebouw – lijkt de hoofdfaçade van het 

Cour du Cheval Blanc te Fontainebleau een bron van inspiratie te zijn 

geweest. Zijn streven was, als steeds, ‘de bestemming der lokalen zo veel 

mogelijk van buiten te doen kennen’: de hoge vertrekhal in het midden, links 

en rechts de vleugels met op de begane grond ruimten voor de 

bagageafhandeling en op de verdieping wachtkamers, in de hoekpaviljoens 

respectievelijk de woning van de stationschef en de Koninklijke Wachtkamer 

en aan beide uiteinden van het gebouw goederenloodsen met laadperrons en 

als torens afleesbare liften om ladingen op te tillen naar perronniveau. Het 

station fungeerde in de eerste jaren als dubbel kopstation, geëxploiteerd door 

verschillende maatschappijen, vandaar de dubbele sets goederenloodsen. De 

gevelcompositie is symmetrisch, met nadruk op de centrale as, maar dit 

academisch principe is in het definitief ontwerp losser gehanteerd dan in het 

schetsontwerp. De noklijn is, naar het voorbeeld van Fontainebleau, op 

gelijke hoogte doorgetrokken over het hele gebouw en door de toepassing van 

torens en risalieten op steeds gelijke afstanden wordt de aandacht van de 



 

beschouwer verspreid over de volle breedte van de gevel. Wel zijn de 

vertrekhal en de Koninklijke Wachtkamer geaccentueerd met verhoogde 

kappen, terwijl de goederenvleugels, gevat tussen twee torens, als 

bijgebouwen juist laag zijn gehouden. In de ontwikkeling van schetsontwerp 

(1876) naar definitief ontwerp (1878–1881) is te zien hoe de verschillende 

delen van het gebouw naar hun functie worden gearticuleerd in de gevel en 

steeds duidelijker kenbaar gemaakt met toepasselijke historische motieven. 

Het hele programma wordt in het definitief ontwerp als het ware samengevat 

in één helder hoofdvolume, gedekt door een over de volle lengte van het 

gebouw doorlopende kap, ritmisch gescandeerd of verbijzonderd door 

functioneel bepaalde delen. Het onderliggend rationalisme van zijn 

architectuur komt hierin duidelijk tot uitdrukking. De verschillende delen – 

vertrekhal, traptorens, Koninklijke Wachtkamer, woning stationschef, 

goederenloodsen – worden vervolgens opgeladen met historische motieven 

om de functie van het gebouw te symboliseren in het stadsbeeld. Bij de keuze 

van deze motieven volgde Cuypers de opdracht in een contextueel relevante 

stijl te bouwen.  

Het programma van eisen vroeg om een gebouw in ‘Oud-Hollandsche’ stijl ‘in 

overeenstemming’ – Van Prehn gebruikte dezelfde term als het College van 

Rijksadviseurs – met de enkele jaren eerder gekozen stijl voor de 

bruggenhoofden van de doorgangen aan weerszijden van het stationseiland. 

Deze stijl was indertijd voorgeschreven met het oog op de ligging van het 

station tegenover het nog overwegend zeventiende-eeuwse Amsterdamse 

waterfront.20 Gebruikmakend van de wat onduidelijke definitie van het 

begrip ‘oud-Hollands’ zette Cuypers dit stijlvoorschrift gaandeweg naar zijn 

hand – wat weer aanleiding was voor veel discussie in de vakgemeenschap21 

– en voegde referenties toe die zijn persoonlijke opvatting in beeld brengen. 

In het schetsontwerp zijn nog banden en rolwerk toegepast in de trant van 

Vredeman de Vries. In het definitief ontwerp richtte hij zich, als bij het 

Rijksmuseum, hoofdzakelijk naar de architectuur van de vroege renaissance.  

Vanwege de eis in Hollandse renaissance te bouwen, verwees Cuypers voor 

de detaillering van het Rijksmuseum naar het Maarten van Rossumhuis te 

Zaltbommel, als gezegd het ideaaltype van een Nederlandse architectuur 



 

waarin ‘zonder gotische intentie nog gotisch werd geconstrueerd’. Bij het 

Centraal Station nam en kreeg hij in stilistisch opzicht meer ruimte en liet hij 

blijken dat wat hem betreft het zwaartepunt van de Nederlandse renaissance 

lag in Zuid-Nederland en België, het centrum van de katholieke Nederlanden 

in de periode voor de opstand en de Reformatie, en dat daar een belangrijke 

bron voorhanden was bij het zoeken naar een nieuw ornament als drager van 

een eigentijdse nationale architectuur. Cuypers bleef, met Thijm, Nederland 

en Vlaanderen als een culturele eenheid beschouwen. Al vanuit zijn studietijd 

was hij, als eerder gezegd, goed bekend met de architectuur van dit gebied en 

hij had zijn kennis in de loop der jaren sterk uitgebreid.22 Wel zorgde hij 

ervoor – conform het idee dat de lokale of regionale traditie mede als drager 

moest fungeren voor nieuwe ontwikkelingen – met de gekozen motieven 

steeds te verwijzen naar het optreden van deze zuidelijke renaissance in de 

noordelijke provincies. Ook deze had hij, mede door zijn werk als 

rijksadviseur, goed leren kennen. 

In het middendeel van het gebouw onderstrepen de geciteerde historische 

motieven – parallel aan het Rijksmuseum – de tweeledige betekenis van dit 

bouwdeel: tegelijk stads- of erepoort en monumentale ontvangstruimte.23 De 

verhoogde kroonlijst met balustrade en het rijkswapen in de topgevel 

verwijzen naar de gevelbekroning van het renaissancistische raadhuis te Den 

Haag uit 1563–1565, niet toevallig als een van de ijkpunten in de Nederlandse 

architectuurgeschiedenis door hem opgenomen in de allegorische vensters 

van de voorzaal in het Rijksmuseum en verheffen het station daarmee tegelijk 

tot een van de belangrijke openbare gebouwen van de stad. Anders dan bij 

het Rijksmuseum lukte het hem bij het Centraal Station wél het middendeel 

mét de torens logisch voort te laten komen uit de functie. Bovendien wist hij 

via dit motief de twee betekenissen – stadspoort en publiek gebouw – met 

elkaar te verbinden. De torens bevatten naast de rookkanalen voor de 

centrale verwarming – de ‘rokende torens van Cuypers’ werden later een 

begrip – ook trappenhuizen die toegang geven tot een grote vergaderzaal 

boven de centrale hal. De bovenste geledingen van de torens hebben met de 

voor een station onmisbare klok, verwijzend naar klassieke klokkentorens 

zoals in Venetië, en een windwijzer, van belang voor de scheepvaart rond het 



 

stationseiland, ook een door de ratio gestuurde functie gekregen.  

De zaal was niet gevraagd in het programma van eisen en Cuypers voegde 

deze toe op eigen initiatief. Hij duidt deze weliswaar betrekkelijk neutraal aan 

als ‘grote vergaderzaal’, maar zijn bedoelingen met deze ruimte gingen 

verder. In de memorie van toelichting bij het definitief ontwerp geeft hij aan 

dat de zaal aangekleed moest worden met historieschilderingen, verwijzend 

naar cruciale episodes uit de geschiedenis van Amsterdam en familiewapens 

van ‘belangrijke Amsterdammers’ die handel, nijverheid en scheepvaart van 

de stad hadden bevorderd. De reeks zou beginnen met Floris V, die met het 

verlenen van tolvrijheid aan Amsterdam als een van de eersten de handel 

stimuleerde, en eindigen bij Samuel Sarphati en J.G. Jäger, initiator van het 

Noordzeekanaal, die belangrijke stappen hadden gezet voor de economische 

opbloei in de eigen tijd.24 Terwijl de voorzaal van het Rijksmuseum met de 

verwijzingen naar de Haagse Ridderzaal tegelijk fungeerde als erezaal voor de 

Nederlandse geesteshelden, dacht Cuypers zich in het Centraal Station, zo 

blijkt, een monumentale ontvangstruimte voor de stad, een nieuwe 

burgerzaal als monument voor het economisch herlevend Amsterdam. 

Cultuur en economie zouden zo, in allegorische zin, de twee poorten vormen 

naar de nieuwe stad.  

Als voorbeeld voor de zaal in het Centraal Station zal Cuypers de 

middeleeuwse ‘Schepene-Saele’ te Yperen voor ogen hebben gehad. Deze was 

in 1867 opnieuw ingericht en door zijn studievrienden Guffens en Swerts 

voorzien van een reeks historieschilderingen. Cuypers kende dit ensemble 

goed – het was onderwerp van een van zijn eerste publicaties – en in zijn 

ogen was het een toonbeeld van de inzet van de kunst en de geschiedenis voor 

het aankweken van een gevoel van eigenwaarde bij de stedeling en meer 

algemeen het ‘aanvuren van de nationaliteit’.25  

In de strakke gevels van de vleugels aan weerszijden van het middendeel, 

regelmatig geleed door twee uitsprongen, komt het zakelijk karakter van de 

dienstruimten tot uitdrukking. De aanwezigheid van de monumentale 

wachtkamers is echter niet afleesbaar. De eigenaardige verhouding tussen 

glas- en muuroppervlakte in deze gevel is typerend voor de Amsterdamse 

grachtenwanden en met de door topgevels gekroonde risalieten lijkt hij hier 



 

direct naar te verwijzen. De detaillering is echter aangepast aan zijn 

voorkeuren: de wijze waarop natuur- en baksteen zijn gecombineerd is 

geïnspireerd op voorbeelden uit Vlaanderen en het Maasland, de strakke 

geveltoppen met geprononceerde schouders zijn ontleend aan de 

middeleeuwse voorbeelden in de Dictionnaire van Viollet-le-Duc. Deze 

interpretatie van de grachtenwand, voorgesteld als een regelmatig gelede 

eenheid waarin de individuele woonhuizen worden geaccentueerd met 

gedecoreerde geveltoppen, gaat terug op zijn woonhuisontwerpen voor de 

Vondelstraat. Het middendeel, refererend aan een openbaar gebouw, wordt 

zo als het ware ingekaderd door de massa van burgerhuizen. Het contrast 

tussen deze vleugels en de hoekpaviljoens verbeeldt daarbij de voor hem 

vanzelfsprekende maatschappelijke hiërarchie, te zien in de juxtapositie van 

aaneengesloten burgerhuizen en vrijstaande villa’s voor de meer 

verdienstelijke (en kapitaalkrachtige) burgers in de Vondelstraat.  

De twee hoekpaviljoens zijn naar hun functie verschillend uitgewerkt. Om 

visueel onderscheid te kunnen maken tussen de Koninklijke Wachtkamer en 

de woning van de stationschef legde Cuypers, als aan de achterzijde van het 

Rijksmuseum, wederom ‘pondération’ over symmetrie.26 Hij werd hier 

bovendien geconfronteerd met een ceremonieel probleem. De eis een eigen 

toegang met aparte wachtruimten in te richten voor het hof sloot uit dat de 

koning met zijn gevolg gebruik zou maken van de grote vertrekhal, die hem, 

als middelpunt van het gebouw, hiërarchisch toekwam.27 In het 

schetsontwerp had Cuypers dit probleem opgelost door een apart 

ontvangstgebouw te maken voor het hof, maar hier had de minister bezwaar 

tegen, zowel om praktische als financiële redenen. Ondergebracht in het 

hoekpaviljoen was de vorst echter nevengeschikt aan de ‘groote massa’28 die 

gebruikmaakte van de centrale hal en kreeg hij een plaats in de dispositie 

gelijk aan die van de stationschef. In het definitief ontwerp vestigde Cuypers 

daarom extra aandacht op de Koninklijke Wachtkamer en gaf deze een hoge 

kap en een monumentale gevel. Het ceremoniële probleem loste hij op door 

de wachtkamer met de overdekte doorrit net een pilasterdikte meer voor te 

laten springen dan het middendeel. Zo kwam de vorst toch 'voor' de burger 

binnen. Voor de decoratie van dit koninklijk paviljoen citeert hij bouwwerken 



 

uit de regeringsperiode van de katholieke landvoogdes Margaretha van 

Oostenrijk (1507–1530) die, op het breukvlak van gotiek en renaissance, een 

voorkeur aan de dag had gelegd voor de nieuwe richting. De poorten van de 

inrit, met familiewapens van Willem III en koningin Emma, zijn geïnspireerd 

op de poort ontworpen door Rombout Keldermans voor Margaretha’s paleis 

te Mechelen (1507–1525), waarin deze voor het eerst de gotiek losliet, en 

wellicht ook op de zuidelijke poort van het kasteel te Breda (1515–1521), die 

geldt als een van de eerste sporen van de renaissance in Nederland. De vroege 

renaissance in Nederland leunde zwaar op de Franse paleizen – Breda is wel 

een ‘Brabantsch Fontainebleau’ genoemd29 – en hiermee lijkt wat Cuypers 

betreft de cirkel rond: hij had een nationale variant gevonden van de door 

Viollet-le-Duc naar voren geschoven vroege Franse renaissance als grondslag 

voor de eigentijdse uitwerking van een openbaar gebouw volgens rationele 

beginselen.  

Voor de decoratie van de geveltop van dit paviljoen baseerde hij zich juist 

weer op een laatgotisch type, dat onder andere voorkomt aan het raadhuis te 

Culemborgh (1534); en de wapendrager is een variant op een motief aan de 

kanselarij te Leeuwarden (1566–1571), een gebouw dat geldt als het eindpunt 

van de gotiek in Nederland. Het lijkt vergezocht, zeker uit een huidig 

perspectief, maar iemand die kennis had van de Nederlandse 

architectuurgeschiedenis zag de politieke achtergronden van de referenties 

aan dit late optreden van de gotiek. De secretaris van de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst, L. Rieber, formuleerde het in 1884 zo: ‘Deze 

kunstenaar heeft in den stijl van het bouwwerk [de kanselarij, A.O.], dat 

bekroond moest worden met het beeld van zijn vorst, diens kerkelijke en 

sociale begrippen, die ook hij was toegedaan, willen uitdrukken.30 Cuypers’ 

keuze voor deze motieven krijgt hiermee een polemische, politiek en religieus 

geladen ondertoon. Hij bewerkstelligde in steen waar Alberdingk Thijm voor 

vocht in de latere jaargangen van zijn Dietsche Warande: een herwaardering 

van de Nederlandse cultuur uit de periode vóór de Reformatie en de 

Beeldenstorm. Wat Willem III vond van zijn wachtkamer is niet bekend. 

Anders dan bij het Rijksmuseum, waar hij zijn onvrede liet blijken met het te 

weinig koninklijke karakter van het gebouw, heeft hij, voor zover bekend, niet 



 

gereageerd op de symbolische lading van zijn nieuwe entree tot de hoofdstad, 

waarin ongevraagd de band van zijn familie met de ‘Koning van Hispanje’ 

monumentaal werd uitgedrukt.31  

De vleugels voor de afhandeling van goederen geven Cuypers’ rationele 

beginselen nog eens pregnant weer. De functionele delen worden scherp 

onderscheiden en in de memorie van toelichting apart benoemd als 

‘tusschengebouwtjes’, ‘goederenloodsen’ en ‘overdekte bergplaatsen’. De 

liftschacht met torenspits vormt een verticaal accent dat de horizontaal 

gelede loodsen compositorisch verbindt en tegelijkertijd het verticale 

goederenverkeer tot uitdrukking brengt in het silhouet van het gebouw. De 

zware deuren, met forse, romaans aandoende omlijstingen en idem 

vensterharnassen, in de detaillering beïnvloed door Viollet-le-Duc, 

onderstrepen het utilitaire karakter van de goederenvleugels. Tegelijk komt 

de samenhang tussen ‘constructieve noodzakelijkheid’ en ‘die heerlijke 

symbolen’ hier op een even onverwachte als waarheidsgetrouwe wijze tot 

uitdrukking.  

Ook aan de perronoverkapping verbond Cuypers het motief van de 

stadspoort – de kap vormde tenslotte de toegangspoort voor de treinen – en 

plaatste torens aan weerszijden van beide eindspanten. De noordelijke torens 

(op het derde perron) kregen met een aantal noodzakelijke dienstruimten 

nog iets van een bestaansgrond. Maar aan de zuidkant viel dit historisch 

motief, toegevoegd om symbolische redenen, op geen enkele wijze te 

verenigen met de uit de functie ontwikkelde vorm van de bergplaatsen. Strikt 

logisch te werk gaande besloot Cuypers dit conflict te laten zien. Hij scherpte 

het zelfs aan. Met de gemetselde boog in de zijwand volgt hij de onderrand 

van het ijzeren kapspant van de bergplaats; hier volgt de vorm de constructie. 

Maar dan rijst de wand vrijstaand op en de muurtoren is slechts een holle 

vorm. Het geheel is als een coulisse, een zetstuk, een loos filmdecor tegen de 

bergplaats gezet en Cuypers speelt hier een haast postmodern te noemen spel 

met allegorie en werkelijkheid.  

De perronoverkapping moest als zelfstandig ingenieurskunstwerk worden 

ingepast in het ontwerp van de architect en in het poortmotief is Cuypers’ 

worsteling te zien met dit gegeven. De introductie van het ijzeren boogspant 



 

in de jaren zestig van de negentiende eeuw maakte steeds grotere 

spanwijdten mogelijk zonder trekstangen en spoorwegingenieurs 

ontwikkelden als in een wedren steeds hogere en langere boogkappen. 

Daarmee werden zo veel mogelijk sporen in één keer overkapt en werd 

tegelijk – en daar ging het uiteindelijk om – het technisch kunnen van een 

land getoond. Het probleem was dat de overkapping daarbij het 

hoofdgebouw, de schepping van de architect, als beeldbepalend element van 

het station dreigde te overvleugelen. Het station werd een tweekoppig 

monster, een gebouw met een januskop, waarin de concurrentiestrijd tussen 

architect en ingenieur op dramatische wijze tot uitdrukking kwam.32 Cuypers 

zag, zoals blijkt uit zijn schetsontwerp, het liefst twee lage kappen toegepast, 

als lichte regenschermen boven de sporen. Hij interpreteert het 

spoorwegemplacement als een ‘basse cour’ achter het hoofdgebouw. Maar 

voor de spoorwegingenieurs was de overkapping met de sporen, dat wil 

zeggen de plaats waar treinen werden samengesteld en reizigers in- en 

uitstapten, juist de essentie van het station. In de woorden van Caroll Meeks: 

‘the shed is the station’.33 J. Leyds, inmiddels verantwoordelijk voor 

Amsterdam CS, opteerde dan ook voor een spectaculaire boogkap, op dat 

moment een van de hoogste en zeker de langste ter wereld.34 Hij liet zich bij 

die keuze leiden door de symbolische betekenis die hij zijn kunstwerk 

toedacht. Dit leverde hem kritiek op van een meer utilitaire stroming onder 

zijn vakgenoten, die de nadruk legde op de praktische en technische eisen en 

meer oog had voor de financiën, maar hij zette zijn zin door.35 Het 

‘kinderachtig monumentale’ van twee kleine perronkapjes was voor hem 

onverdraaglijk naast het imposante gebouw van Cuypers. Deze zouden het 

ruimtegevoel dat de vertrekkende reiziger had ervaren in de vertrekhal teniet 

doen en een knullige entree vormen voor de arriverende reiziger: ‘Zou de 

reiziger die vertrekt, niet onmiddellijk den indruk kwijt zijn, dien hij in de 

schoone, grootsche vestibule en in de wachtkamers heeft ontvangen bij het 

passeeren van het voorplein door het gebouw heen naar de perrons, wanneer 

hij plotseling onder de lage overkapping verschijnt? En zou de aankomende 

reiziger, die reeds van het schoone Amsterdam met zijn nieuwe 

Centraalstation vernomen heeft, dan geen aangenamer indruk verkrijgen 



 

onder de grootse kap, waarbinnen zich geen enkele stang of geen enkele 

verbindingskruising bevindt, die het oog belemmeren, dan onder de 

tweelingkapjes?’36 Niet de monumentale architectuur van het hoofdgebouw, 

maar de gedurfde constructie van de perronoverkapping was voor hem de 

gepaste uitdrukking van het technisch kunnen dat de spoorwegen mogelijk 

had gemaakt en symbool van de vooruitgang die zij meebrachten.  

Cuypers accepteerde als vanzelfsprekend de inbreng van de 

spoorwegingenieurs bij het vaststellen van de dispositie van het gebouw en 

liet bepaalde constructies ook zonder meer aan deze beroepsgroep over. De 

ijzeren kapspanten van zijn gebouw zullen zijn berekend en getekend door 

een ingenieur van het constructiebedrijf, dat deze in segmenten aanleverde 

ter assemblage op de bouw. Hetzelfde gebeurde met de overkapping van de 

binnenplaatsen van het Rijksmuseum. Maar bemoeienis van de ingenieur 

met de vormgeving van het gebouw en een hoofdrol voor zijn kunstwerk in 

het ontwerp was voor Cuypers ondenkbaar: ‘de architect, wil hij dien naam 

waardig zijn, moet ontwerper (maker) wezen van geheel zijn werk’, stelde hij, 

overigens jaren later, in een voordracht, en sprak er zijn verontrusting uit 

over dat steeds vaker een ingenieur de constructie ontwierp, de architect 

alleen het ‘artistieke gedeelte’.37 De keuze van de kapconstructie gaven de 

spoorwegingenieurs echter niet uit handen. Formeel behoorde deze ook niet 

tot de opdracht aan Cuypers. Maar de decoratie van de eindgevels lieten zij 

wel aan hem over en hiervan maakte hij gebruik om de ingenieur op zijn 

plaats te zetten. Door de toevoeging van torens aan weerszijden van de 

eindspanten werd het monument van techniek en vooruitgang 

getransformeerd tot poort van de stad, passend in zijn concept van het 

station. Met de keuze voor een torenmotief uit een ver verleden, ontleend aan 

de Dictionnaire van Viollet-le-Duc, lijkt hij te willen benadrukken dat deze 

poortfunctie met de komst van de spoorwegen louter symbolisch is geworden.  

Cuypers maakte twee ontwerpen voor de eindgevels en in de ontwikkeling 

tussen beide komt zijn worsteling met het vraagstuk hoe het technisch 

hoogstandje van de ingenieur in te passen in zijn architectonisch ontwerp 

duidelijk naar voren. In het eerste ontwerp doet hij voorkomen dat de torens 

het kapspant daadwerkelijk schouderen – terwijl het bijzondere van het 



 

boogspant is dat er geen spatkrachten zijn – en suggereert hij een 

constructief verband tussen kap en stationsgebouw. Met rondboogfriezen en 

een fronton moet de glazen wand bovendien het beeld oproepen van een 

gebouw, van architectuur. Het resultaat is weinig overtuigend en maakt de 

tegenstelling tussen architectuur en civiele techniek eerder pijnlijk duidelijk 

dan dat hiervoor een esthetisch bevredigende oplossing wordt geboden. In 

het definitief ontwerp slaagde hij er echter in een oplossing te vinden voor het 

dilemma, door een strikte toepassing van zijn rationele beginselen. De 

architectonische motieven maken plaats voor naturalistische plantmotieven, 

die als een smeedijzeren wingerd over het spant woekeren, met afhangende 

trossen langs de traceringen van de hangende glazen wand. De torens zijn 

nadrukkelijk náást het spant geplaatst – alleen decoratief smeedwerk in de 

zwik verbindt de twee – waarmee Cuypers laat zien dat deze een symbolische 

toevoeging zijn, zonder constructieve betekenis. Door in zijn vormgeving de 

constructie te volgen, deze niet te verhullen maar juist ‘door de decoratie 

krachtig tevoorschijn te doen treden’ – zoals hij schreef in de memorie van 

toelichting bij het definitief ontwerp – is de kap onderdeel geworden van zijn 

constructief systeem. Het werkstuk van de ingenieur is nu van dezelfde orde 

als dat van de timmerman of de steenhouwer: met zijn kunstwerk (het 

boogspant) heeft de ingenieur een bijdrage geleverd aan het constructief 

systeem – zoals hij dat ook deed met de spanten voor de daken en de 

marquises – waarover uiteindelijk alleen Cuypers meester is.  

 

Uit enkele tekeningen die een aantal jaren geleden onverwacht opdoken bij 

de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,38 blijkt dat Cuypers in zijn 

worsteling met het tweeledig karakter van het station, tegelijk paleis voor de 

reiziger en monument van vooruitgang en techniek, een geheel andere 

oplossing heeft overwogen. In deze variant schetst hij een symmetrisch 

hoofdgebouw met als centraal thema een grote koepelvormige vertrekhal, 

opgetrokken uit ijzer en glas. De constructie is in het zicht is gelaten en de 

voorgevel van het stationsgebouw wordt in dit ontwerp gedomineerd door 

een ijzeren boog, ingevuld met een glazen pui en geschouderd door twee 

torens. Deze boog kan gelezen worden als een verwijzing naar de 



 

overkapping. Bij kopstations was dit een gebruikelijk motief in de voorgevel 

van het hoofdgebouw, dat haast als vanzelfsprekend voortkwam uit de 

plattegrond van het station. Maar voor langsstations was dit rond 1875 een 

nog ongebruikelijk idee. Een zeldzaam voorbeeld was te zien in het iets 

vroegere langsstation te Luik (1870), waar de ijzeren perronoverkapping in 

de gevel werd gerepresenteerd door een boogvenster in de vertrekhal. 

Conform de opvattingen van de Beaux-Arts was het motief hier echter 

vertaald in natuursteen.39 Vanuit zijn gotisch rationalisme liet Cuypers het 

ijzeren spant juist naar waarheid zien. Ook de koepel was geen gebruikelijk 

motief voor een stationsgebouw, zeker niet als vorm voor de vertrekhal: deze 

moest, afgaande op de beschikbare handboeken, niet rond maar bij voorkeur 

vierkant of rechthoekig zijn.40 Cuypers bracht echter niet alleen de vertrekhal 

met de loketten, maar ook het eerste perron onder de koepel. Daarmee lijkt 

hij deze tegelijk in te zetten bij het zoeken naar een architectonische 

oplossing voor het centrale probleem van het langsstation: de ruimtelijke 

verbinding van de haaks op elkaar staande bewegingen van treinen en 

reizigers.  

Het variantontwerp is hier van belang omdat dit het beeld van Cuypers’ 

stijlopvatting en zijn ideële bedoelingen nuanceert. In de uitgevoerde vorm 

lijken het Rijksmuseum en het Centraal Station het logisch en 

vanzelfsprekend resultaat van zijn streven naar een betekenisvol en daarom 

historiserend architectonisch kunstwerk. De middeleeuwse stad en de 

stadstaatjes van de Renaissance worden door middel van deze gebouwen als 

gemeenschapsideaal aan de eigen tijd ten voorbeeld gehouden. Met hun 

schilderachtige composities en scherp getekende silhouetten vormen de 

gebouwen, analoog aan het kerkgebouw, als het ware een microkosmos van 

de ideale stad en het is wellicht geen toeval dat het Centraal Station twaalf 

torens heeft – de risalieten aan de vleugels meegeteld – als symbool van het 

heilig Jeruzalem.41 De technische vooruitgang, de ‘progrès continu’ wordt, zo 

lijkt het, bewust aan het zicht onttrokken. Het variantontwerp voor het 

Centraal Station laat echter zien dat er veeleer sprake lijkt te zijn geweest van 

een proces van afweging en keuze. Cuypers lijkt de juiste balans te hebben 

gezocht tussen architectuur als resultante van technische vernieuwing en 



 

maatschappelijke verandering – voor Viollet-le-Duc was de stoomlocomotief 

de stijlicoon van zijn tijd; met het ijzeren boogspant in de voorgevel verwijst 

Cuypers direct naar de wereld van de stoommachine – en architectuur als 

sprekende kunst, door haar verband met de historische traditie leesbaar voor 

een breed publiek. Dat hij in de voorgevel de voorkeur gaf aan de historische 

motieven, boven het thematiseren van de overkapping, als essentie van het 

station, kan mede zijn ingegeven door het stijlvoorschrift in het programma 

van eisen. Wellicht was hij kopschuw geworden voor al te eigenzinnige of 

extreme vormexperimenten na zijn ervaringen met de ontwerpen voor het 

Rijksmuseum. Maar deze keuze lijkt vooral iets te zeggen over zijn opvatting 

van de architectonische representatie, van de wijze waarop gebouwen 

betekenissen overdragen.  

Een zuivere constructie, dat wil zeggen een directe weergave van de functies 

en de in het gebouw werkzame constructieve krachten, was, zeker bij een 

belangrijk openbaar gebouw als het Centraal Station, onvoldoende om het te 

verheffen tot architectonische betekenisdrager. Vormen en constructies 

moesten, naar de opvatting van zijn tijd, gedecoreerd worden om ze als 

metafoor te kunnen inzetten. Met name in Engeland was dit probleem al in 

de jaren vijftig aan de orde gesteld in het theoretisch debat.42 De toepassing 

van historische stijlcitaten en gestileerde of, in de terminologie van Scott, 

‘gearchitecturaliseerde’43 bloem- en plantmotieven werd gezien als een 

middel om afstand te scheppen tot de functie, en het gebouw representatieve 

waarde te geven. Een muur kon bijvoorbeeld, zo dacht men, slechts voor 

zichzelf staan; maar door er gestileerd, geabstraheerd vlakornament aan toe 

te voegen ontstond er een metaforische afstand, een ‘metaphorical gap’, in de 

woorden van Kaufman,44 tussen beschouwer en voorstelling en 

representeerde deze ‘vlakheid’. En dit lijkt precies het probleem te zijn 

geweest waar Cuypers mee worstelde. Met de ijzeren boog als centraal motief 

kon het middendeel van het station slechts voor zichzelf staan, dat wil zeggen 

voor de perronoverkapping – die het niet was – en door toevoeging van 

ornament aan het spant hooguit voor het abstracte begrip ‘overkapping’. 

Gestileerd, ‘gearchitecturaliseerd’ en bekleed in steen echter ontstond er 

afstand en kon de boog symbool worden voor de kap als essentie van het 



 

station. Een dergelijke oplossing paste echter slecht in zijn constructief 

rationalisme – zoals al werd geconstateerd bij de behandeling van zijn 

ontwerpen voor de overkapping zelf. Met de toevoeging van de verdieping op 

het stationsgebouw en de introductie van de grote vergaderzaal zou de boog 

bovendien nóg een probleem hebben opgeleverd. Niet de vergaderzaal, maar 

de boog zou dan bepalend zijn voor het gevelbeeld, waardoor juist bij deze zo 

belangrijke ruimte de functie niet tot uitdrukking zou komen in het uiterlijk 

van het gebouw. Met een door torens en historische motieven gedomineerde 

gevel creëerde hij echter afstand tot de functie en kon het middendeel van het 

station tegelijk metafoor zijn. Het representeert niet de overkapping, maar 

staat voor het station als belangrijk openbaar gebouw, als paleis voor de 

reiziger, herinnerend aan de stadspoort en verwijzend naar het stadhuis. In 

zijn definitief ontwerp voor het Centraal Station koos Cuypers dus voor de 

leesbaarheid, voor het vertellende van de architectuur en de bredere 

boodschap die het gebouw had mede te delen. Voor de hoofdentree van 

Amsterdam verkoos hij een geïdealiseerd beeld van de historische stad als 

voorafbeelding van de toekomstige ontwikkeling van de stedelijke 

samenleving boven een eigentijdse verbeelding van het spoorwegbedrijf.  

De perronoverkapping bleef niettemin een belangrijk deel van het 

stationscomplex en deze kreeg, als poort voor de treinen, een dominante rol 

in de zijaanzichten van het gebouw, vooral vanuit de oostelijke en westelijke 

binnenstad. Deze zijn door Cuypers in een vrije, schilderachtige compositie 

opgebouwd als een reeks coulissen. Alle versnijdingen in het hoofdgebouw – 

bij de goederenloodsen, het hoekpaviljoen en de torens – zijn met zorg 

uitgewerkt tot ook in het zijaanzicht sprekende gevelbeelden. Het eindspant 

van de overkapping met de torens, de liftschacht met torenspits en de zijgevel 

van het goederengebouw, waarin de vorm van de mansardekap wordt 

geaccentueerd met groteske dierlijke figuren op de breekpunten, de traptoren 

en de risaliet van de paviljoens en de voor het gebouw geplaatste ‘rokende’ 

traptorens, met ook opzij wijzerplaten voor de klok en de windwijzer, 

vormen, als de coulissen in een schilderij, tezamen een expressief en 

beweeglijk silhouet. Met hoeveel zorg Cuypers deze reeks componeerde, blijkt 

uit een revisie van het westpaviljoen. Op het laatste moment werd aan de 



 

zijgevel van de woning van de stationschef nog een risaliet met decoratieve 

top toegevoegd, louter vanwege de prominente rol die deze speelt in de 

overhoekse perspectieven op het gebouw. In deze aanzichten blijkt het 

groeiend compositorisch meesterschap van Cuypers, temeer daar hij er in 

slaagt van het ondiepe stationsgebouw – uiteindelijk niet meer dan een front 

voor de enorme overkapping – ook overhoeks een voor het oog spannende 

ruimtelijke compositie te maken. 

Strikt genomen volgde Cuypers met de keuze voor een historiserende gevel 

zijn eigen programmatische logica. Hij accepteert de tweeslachtigheid van het 

stationsgebouw en monumentaliseert deze in het stadsbeeld. Hij laat het 

station als eigentijdse vervoersmachine in zijn waarde. Maar hij voegt er een 

symbolisch, metaforisch, verhalend aspect aan toe en kiest architectonische 

motieven die het stationsgebouw verheffen tot een in de samenleving 

werkzaam kunstwerk. Met het variantontwerp onderzocht hij het 

rationalisme in zijn ultieme consequenties. Maar uiteindelijk blijkt deze 

logica voor hem geen doel op zich. Deze vormt onderdeel van zijn pogingen 

de architectuur als functioneel én contextueel gebonden taal te regenereren 

en met zijn gebouwen de ideologische lading en de maatschappelijke 

betekenis van de architectuur een nieuwe impuls te geven.  

 



 

Cuypers en Amsterdam 

 

Al tijdens de bouw van het Centraal Station verscheen er in een van de 

Amsterdamse bladen een cartoon waarin Cuypers’ nieuwerwetse 

architectuurtaal op de hak werd genomen. Onder de kop ‘symboliek in de 

bouwkunst’ tekent de onbekende maker het silhouet van het station bij nacht 

met als onderschrift: ‘maanlicht-effect waardoor bewezen wordt, dat de 

rationele bouwstijl vorm en bestemming van een gebouw in harmonie brengt 

en dat in loco het motief een locomotief is’.45 Weliswaar was het ‘motief’ van 

het gebouw uiteindelijk juist niet de locomotief, maar de cartoonist laat zien 

de essentie van Cuypers’ werk te hebben begrepen. En hij was niet de enige. 

Ook de fotograaf Jacob Olie zag het effect van Cuypers’ architectuur in de 

stad en bracht dit in beeld. Olies carrière als architect was niet van de grond 

gekomen. Hij richtte zich op het onderwijs en werd directeur van de eerste 

ambachtsschool van Amsterdam. Daarnaast legde hij zich toe op de fotografie 

en ontwikkelde zich tot de belangrijkste fotografische chroniqueur van het 

Amsterdam van het laatste kwart van de negentiende eeuw.46 Zijn scherpe 

oog voor de transformatie van de stad en zijn manier van kijken naar 

gebouwen verraden zijn architectonische achtergrond en zijn begrip voor het 

werk van Cuypers zal mede zijn gevoed door zijn studie van de geschriften 

van Viollet-le-Duc in de kring van Architectura et Amicitia. Zijn foto’s – en 

die van enkele van zijn tijdgenoten – brengen in ieder geval steeds treffend in 

beeld wat Cuypers met de positionering van zijn gebouwen in het stadsbeeld 

voor ogen had.  

Zo volgde Olie maandenlang met zijn camera de bouw van de Posthoornkerk, 

waarbij hij, zoals eerder beschreven, de koepeltoren laag na laag liet 

verschijnen in het waterfront van Amsterdam. En hij vervolgde zijn 

beeldreportage twintig jaar later met de voltooiing van het westfront en 

toonde het effect van de torens op de Lindengracht, een hoofdgracht van de 

Jordaan, waarmee het zogenaamde Papeneiland als het ware opnieuw werd 

gekatholiseerd. Hij legde vast hoe Cuypers met twee kerken, de 

Willibrorduskerk en de Maria Magdalena, de stadsuitbreidingen zowel aan de 

Amstel als langs de vernieuwde spoorlijn naar Haarlem een monumentaal 



 

(katholiek) gezicht gaf. Hij ging midden in de Vondelstraat staan om het 

straatprofiel vast te leggen en de perspectivische werking van de kerk te laten 

zien. Hij liep de stad uit om het nieuwe Rijksmuseum in beeld te brengen 

zoals iemand die van buiten kwam het voor het eerst zou zien en liet het als 

het silhouet van een middeleeuws stadje opdoemen uit de grondmist van de 

zompige polder. Ook legde hij vast hoe het zich in de stad als sprekend decor 

verhief boven de bestaande woonhuisbebouwing. Hij beklom de Westertoren 

om het effect van Cuypers’ kerken op het profiel van de stad te fotograferen, 

waarbij met de aanzet van de onvoltooid gebleven toren van de 

Dominicuskerk aan de Spuistraat ook de gesneefde ambitie katholiek 

Amsterdam te voorzien van een nieuwe toren, in hoogte concurrerend met de 

Westertoren, scherp in beeld kwam. En hij liet vanaf dit hoge punt de impact 

zien van het Centraal Station op het Open Havenfront: op zijn foto wordt de 

oude binnenstad met de gevel van het stationsgebouw letterlijk een spiegel 

voorgehouden. Ook stond hij op een zonnige dag vroeg op om het station te 

kunnen vastleggen bij laag invallend morgenlicht, zodat de zware schaduwen 

het gebouw scherp tekenen in al zijn onderdelen en tegelijk het silhouet, als 

belangrijkste betekenisdrager in Cuypers’ architectuur, haarfijn afzetten 

tegen de heldere ochtendhemel. Met deze opname bracht hij tegelijk de 

dubbele betekenis van het gebouw over het voetlicht. De foto is overhoeks 

genomen en de kap beheerst, als poort voor de treinen en symbool van de 

moderne tijd, de voorgrond van het beeld; maar het middendeel vormt, als 

poort én paleis voor de reiziger, zich koesterend in het licht dat er vanuit de 

opbloeiende stad op lijkt af te stralen, het hart van de compositie. 

Met deze beelden worden Cuypers’ architectonische werken midden in de 

dynamiek van het zich transformerend Amsterdam geplaatst. Olie 

presenteert de gebouwen – precies zoals Cuypers deze had bedoeld – als 

symbolisch geladen zetstukken in de ‘Werdegang’ van de stad, die zich van 

een besloten vesting, nog overwegend zeventiende-eeuws van karakter, 

ontwikkelt tot een moderne, open metropool.  

Het ligt voor de hand Cuypers’ Amsterdamse oeuvre daarbij te interpreteren 

als een laatromantische droom. Als een poging zijn corporatistische 

maatschappijvisie te verbeelden en op te leggen aan de stad, of deze haar 



 

bewoners ten minste op instructieve wijze voor te houden. Dat aspect zit 

zeker aan zijn werk. Zoals Charles Meryon het middeleeuwse Parijs in zijn 

prenten probeerde vast te houden, net voordat het verdween onder de 

sloophamer van Haussmann, zo herneemt Cuypers de thematieken van de 

oud-Hollandse stad en zet deze in om de nieuwe ontwikkelingen naar zijn 

idee bij te sturen. Maar het variantontwerp voor het Centraal Station laat zien 

dat de regressieve utopie van Pugin en King – een belangrijke referentie in 

zijn jonge jaren – intussen is gerelativeerd door een meer realistische 

inschatting van de maatschappelijke en economische ontwikkelingen in zijn 

tijd en een geactualiseerde kijk daarop. Zijn maatschappelijk ideaal kwam 

dichter bij de realiteit en het utopisch beeld van de stad wordt vervangen 

door het zoeken naar een architectonisch vocabulaire om deze nieuwe 

werkelijkheid een plaats te geven in zijn esthetisch ideaal. 

Cuypers’ verlangen naar een hiërarchisch geordende gemeenschap, 

opgebouwd naar het voorbeeld van de middeleeuwse gilden, bleef. Maar al 

vroeg in zijn carrière werd hij geconfronteerd met een kritische analyse van 

dit ideaal en het moet hem duidelijk zijn geweest dat dit corporatisme door 

de tijd geplaatst werd in het krachtenspel van het zich ontwikkelende 

partijpolitieke pluralisme in Nederland. Al rond 1860 had Cuypers in de 

salon van Alberdingk Thijm H.P.G. Quack leren kennen, een protégé van 

Thijm. Quack was in 1859 gepromoveerd op een proefschrift getiteld Het 

staatswezen in de veertiende eeuw, historisch ontwikkeld en Cuypers zal – via 

het proefschrift of door de gesprekken in de salon – kennis hebben genomen 

van diens opvattingen.47 Quack beschreef in zijn proefschrift niet de door de 

neogotici als ideaal beschouwde dertiende eeuw. Hij richtte de aandacht juist 

op de dramatische omslag in de staatsleer en het staatsleven in de veertiende 

eeuw en trok van daar uit lijnen door naar de eigen tijd. Jaren later vatte hij, 

in zijn Herinneringen, het onderzoek als volgt samen: ‘Ik moest pogen te 

schetsen de verwording en inzinking van de groote denkbeelden, die de 

middeneeuwsche staatsontwikkeling hadden bewogen; de ontwrichting van 

het universalistische wereldrijk, het schokken van de kerkelijke hierarchie, 

het dalen en vallen van de macht der feodaliteit, waren hier punten van 

onderzoek. Maar aan den anderen kant moest ik weêrgeven het opkomen van 



 

het moderne staatsbegrip (…) en de slotsom van dat alles moest wezen dat ik 

(…) moest trachten het ontstaan eener nieuwe wereldorde na die der 

feodaliteit te schilderen. Een nieuw tijdvak, even “troublant”, even “nerveus” 

als de negentiende eeuw die wij beleefden.’48 ‘Daarom heeft de veertiende 

eeuw, (…) die zoo ver beneden de dertiende staat (…), in het wezen der zaken 

zooveel vergelijkingspunten met onze moderne tijden’, zo schreef hij in de 

inleiding van zijn proefschrift, ‘waar de eenheid ook wel gezocht, maar de 

splitsing gevonden wordt.’49  

Het zoeken naar een nieuw gemeenschapsideaal bleef. Maar het 

hooggestemde ideaalbeeld van de stad als afspiegeling van het heilig 

Jeruzalem werd ingeruild voor een meer realistische, aristoteliaanse visie op 

stad en staat als ‘menschelijk kunstwerk’, in haar ontwikkeling gestuurd door 

de mens als ‘zoön politikon’, als politiek dier.50 Quack ontwikkelde zich, naar 

eigen zeggen in navolging van Martinus van der Hoeven en mede door de 

gesprekken in de salon van Thijm, tot een belangrijk tegenstander van het 

thorbeckiaanse liberalisme.51 Tegenover diens pleidooi voor vrijheid en 

individualisme zette hij steeds de gemeenschapszin neer als staatsvormende 

kracht: ‘Tegenover het gedisciplineerde egoïsme onzer reëel bestaande 

maatschappij, stelde ik als ideaal steeds de innige samenleving eener groote 

bedrijvige gemeente.’ 52  

 

Ook Cuypers schoof op in zijn opvatting. Het kerkgebouw bleef de 

voorafbeelding van de hogere, goddelijke orde van het hiernamaals, zij het 

nadrukkelijk gebonden aan de ‘aardse’ context. In zijn openbare gebouwen, 

in het bijzonder in de ontwerpen voor het Centraal Station, ontstaat echter 

het beeld van een door de mens geschapen staatkundige en maatschappelijke 

orde en wordt er ruimte gemaakt voor de mens die als politiek wezen 

handelend optreedt bij de vorming van die maatschappelijke orde.  

Vanuit deze optiek was het voor Cuypers een vanzelfsprekende stap, 

bovendien passend bij de maatschappelijke positie en de reputatie die hij zich 

inmiddels had verworven, zelf ook een rol te gaan vervullen in het openbaar 

bestuur. Van 1891 tot 1894 was hij gemeenteraadslid van Amsterdam, op 

voordracht van een katholieke en een antirevolutionaire kiesvereniging. Toen 



 

diezelfde antirevolutionairen hem vroegen zich kandidaat te stellen voor de 

Tweede Kamer nam hij dat serieus in overweging.53  

Uit de enige expliciet politiek geladen tekst van Cuypers die is overgeleverd, 

blijkt duidelijk waar voor hem in ideologische zin de kern van de zaak lag. 

Zijn belangstelling ging niet in de eerste plaats uit naar een verandering van 

de samenleving, of, zoals bij Quack, de sociale kwestie, maar naar de rol en de 

betekenis van de architectuur en in het bijzonder de architectuur van de 

openbare gebouwen, in dat veranderingsproces. In De Oude Gilden en de 

Tegenwoordige Ambachtsstand, een voordracht gehouden voor de 

Nederlandschen Roomsch Katholieken Volksbond in 1892, presenteerde hij 

zijn toehoorders de eendrachtige, verticaal georganiseerde samenwerking 

tussen leerlingen, gezellen, meesters en kunstenaars in de gilden als het 

levensvatbaar prototype voor een nieuw gemeenschapsideaal.54 Erg 

verrassend was dit idee niet meer. Dit was deel geworden van een zich 

ontwikkelende christendemocratische ideologie, mede ontstaan als antwoord 

op het liberalisme en het opkomend socialisme, en met de pauselijke 

encycliek Rerum Novarum in 1891 verheven tot een belangrijke richtlijn, een 

nastrevenswaardig maatschappelijk ideaal voor de katholieken.55 Een 

soortgelijk betoog als dat van Cuypers was een jaar later te horen in de 

afscheidsrede van Quack als hoogleraar te Amsterdam.56 Quack legde in zijn 

rede de nadruk op de mogelijkheid en de bereikbaarheid van de ‘idieëele stad’ 

als oplossing van de sociale kwestie. ‘Die stad of staat moet er komen. Het is 

de moderne “Civitas Dei” die wij willen vestigen. Het is het rijk der 

zelfbewuste gemeenschap’. Cuypers echter zag vooral ‘de vruchten [van het 

wezen der gilden] die wij nu nog kunnen waardeeren’ en richtte zich op het 

scheppen van die ‘idieëele’ stad. Daar besteedde hij ook de meeste aandacht 

aan bij zijn werk in de gemeenteraad.  

 

De laatste grote bijdrage van Cuypers aan de ontwikkeling van Amsterdam 

betrof een plan voor de bebouwing van de museumterreinen, ingediend met 

het raadslid J. Ankersmit als amendement op een voorstel van B en W uit 

1891 – een voorstel dat een flinke discussie teweegbracht, ook onder 

architecten, en een reeks tegenplannen opleverde.57 Met dit ontwerp leverde 



 

hij tevens een bewijs voor zijn ambitie als architect regie te willen voeren over 

de rituele orde van de stad. Het plan getuigt van een vooruitziende blik. 

Hoofddoel was de schepping van ‘een zeer ruim plein’ bedoeld voor grote 

manifestaties en feestelijke gelegenheden. Cuypers zag dat Amsterdam zich 

in zuidwestelijke richting zou blijven uitbreiden en een dergelijke open 

ruimte was onontbeerlijk als nieuw middelpunt voor de stad, ook om 

hygiënische redenen. Het stedenbouwkundig plan van de gemeente was in dit 

opzicht veel te karig. Bovendien was het, zo hield hij de gemeenteraad voor, 

een geval van ‘nu of nooit’: een zo grote open ruimte zou de stad niet meer in 

handen krijgen.  

Het ontwerp van Cuypers is, afgezien van de maat van het plein, niet heel 

verrassend. Alle eerder behandelde thema’s uit zijn stedenbouwesthetisch 

denken komen hierin naar voren. Het plein is ‘symmetrisch veelhoekig’ 

ontworpen en biedt daardoor ‘eene grootere afwisseling van perspectivische 

lijnen dan bij een langwerpig vierkant het geval kan zijn’, het wordt ‘minder 

eentonig’ en levert een ‘grooteren rijkdom van effecten’. De as van de 

museumstraat is als ‘hoofdlijn’ aangehouden en het plein wordt aan de 

noordzijde afgesloten door het Rijksmuseum; aan de zuidzijde door ‘een nog 

te stichten monumentaal gebouw’. Het wordt omgeven door groepen villa’s 

en verder ‘aaneengesloten woonhuizen van de eerste klasse’. De omliggende 

(dwars)straten zijn wel recht, maar kort: ‘en vertonen dus niet, zoals op het 

gemeenteplan, het onaangename effect van huizen aan de bolle zijde van 

cirkelvormige wegen’. Deze zijn, als de rakken van de Amsterdamse 

grachtengordel, ‘schuin over elkander gericht’ en het doorzicht ‘verliest zich 

dus niet in het onbepaalde, maar wordt door andere bouwwerken afgesloten’. 

De omliggende bouwblokken hebben bijna alle rechte hoeken, geschikt voor 

de gemeente om ‘hare eigene, meer monumentale bouwwerken’ te plaatsen.58 

Kortom hij pakte de schilderachtige karakteristieken op van de 

grachtenwanden, creëerde gesloten straatbeelden en zichtassen met een 

monumentale afsluiting en groepeerde publieke functies op zichtlocaties.59 

Daarbij zorgde hij steeds voor een plein als contramal voor een belangrijk 

openbaar gebouw: door de insnoering wordt het plein in feite in tweeën 

gedeeld en ontstaat een pleinruimte voor het Rijksmuseum en een tweede 



 

ruimte die zich verbindt met het geplande ‘monumentale gebouw’. Ook lette 

Cuypers scherp op de rentabiliteit: bij zijn plan leverde hij een variant met 

een kleiner plein, wat twee extra bouwblokken opleverde, voor het geval men 

de grondopbrengsten toch nog te gering vond. 

De crux van het plan zit echter in het ‘nog te stichten monumentaal gebouw’. 

Cuypers vulde de functie niet nader in, maar voor direct betrokkenen was het 

meteen duidelijk welk gebouw hier zou kunnen of moeten komen. In een 

bespreking van de ingediende plannen voor de museumterreinen reageerde 

de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst ook op het plan van 

Cuypers. Men vond het door zijn vorm ongeschikt voor de militaire parades 

die er gehouden zouden moeten worden; ook was het te groot, waardoor het 

een stoffige vlakte zou blijven. De zwaarste kritiek gold echter het idee aan 

een exercitieterrein een ‘Koninklijk Paleis’ te bouwen: dit vond men 

‘onverklaarbaar’. Hoewel Cuypers hier niets over had gezegd, herkende men 

zijn plan onmiddellijk als een verkapte poging een lang slepende kwestie in 

de stad op te lossen: de zogenaamde paleis-raadhuiskwestie.  

Lodewijk Napoleon had de Amsterdammers hun stadhuis afgenomen en dit 

tot zijn paleis gemaakt. Velen wilden het gebouw op de Dam in zijn oude 

functie herstellen en het Koninklijk Huis ter compensatie een nieuw 

onderkomen in de hoofdstad aanbieden. De discussie hierover laaide met 

zekere regelmaat op. Alberdingk Thijm liet geen gelegenheid voorbijgaan de 

kwestie aan de orde te stellen.60 Van Gendt had al in 1873 een poging gedaan 

de beurskwestie en de paleis-raadhuiskwestie in één keer op te lossen door 

een soort stuivertje verwisselen: Van Campens schepping weer stadhuis, de 

beurs in het stadhuis (het Prinsenhof) en een nieuw koninklijk paleis in de 

Plantage, aan de rand van het Wertheimpark.61 Ook de Maatschappij steunde 

in principe het idee een nieuw paleis te bouwen. Niet toevallig had deze in 

oktober 1891, ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan, een ereprijsvraag 

uitgeschreven voor ‘een vorstelijk verblijf in de nabijheid eener groote stad in 

Nederland’.62 

Bij de behandeling van zijn plan in de gemeenteraad – het werd uiteindelijk 

aangenomen en goeddeels gerealiseerd – reageerde Cuypers punt voor punt 

op de kritiek van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.63 Wat 



 

betreft het paleis kon hij, geheel naar waarheid, opmerken dat in zijn voorstel 

alleen sprake was van een niet nader gespecificeerd ‘monumentaal gebouw’. 

Hij was handig genoeg om de heikele discussie rond het museumplein niet 

verder te bemoeilijken door deze meteen al te verbinden aan de even 

moeizame discussie rond het paleis/raadhuis. Maar uit het vervolg blijkt dat 

het wel degelijk zijn bedoeling was om deze kwestie in één beweging mee op 

te lossen en de koning te huisvesten tegenover het Rijksmuseum. Na zijn 

formele ontkenning geeft hij aan de ‘vergissing’ goed te kunnen begrijpen, 

omdat deze voortkwam uit een ‘denkbeeld dat (…) blijft voortleven onder alle 

Amsterdammers’. Gebruikmakend van een eenvoudige retorische truc legde 

hij de gemeenteraad vervolgens omstandig uit hoe de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst tot het idee gekomen zou kunnen zijn dat er 

wellicht een nieuw paleis moest komen in Amsterdam. Hij liet hén daarmee 

als het ware de kwestie aan de orde stellen en voegde er meteen een warm 

pleidooi aan toe dat B en W, mocht de gelegenheid zich voordoen, zeker niet 

moesten aarzelen dit ‘denkbeeld’ op te pakken. 

Waar Cuypers op aanstuurde, welk ruimer ‘denkbeeld’ van de stad 

Amsterdam hem voor ogen stond, is eenvoudig te reconstrueren. Twee zwaar 

geladen entrees tot de stad: een stationsplein met beurs en een museumplein 

met koninklijk paleis, waarmee handel en verkeer respectievelijk vorst en 

cultuur als dominante factoren in de stad ook in het stadsbeeld symbolisch 

met elkaar werden verbonden. En daar midden tussen, als hart van het 

ruimtelijk en iconografisch systeem, de Dam met het stadhuis, dat, als 

‘Volkshuis’64 in ere hersteld, zijn centrale plaats weer kon innemen in deze 

symbolisch geladen reeks pleinen en openbare gebouwen.65 In zijn lezing 

voor de Rooms-Katholieke Volksbond sprak Cuypers publiekelijk zijn 

ergernis uit over het feit dat ‘dit monument van burgerlijke eenheid’ niet 

meer gezien kon worden zoals het ooit was bedoeld: ‘De vierschaar, met hare 

prachtige en zinrijke beeldwerken van Artus Quellinus, waar het ontvangen 

van zedelessen gepaard gaat met het hoogste kunstgenot. De vorstelijke 

Burgerzaal met hare koperen deuren, (…) vroeger steeds toegankelijk voor 

alle burgers van Amsterdam.’ Dit ‘achtste wonder der wereld’, zoals Vondel 

het noemde, was het huis van het volk en meer dan door ‘pleziertreinen’ zou 



 

de smaak en de ontwikkeling van het volk bevorderd worden, door het zien 

van kunstvoortbrengselen, ‘doelmatig en zinrijk gewrocht en door de grootste 

kunstenaars ontworpen en uitgevoerd. Meer dan al wat door de “Vereeniging 

tot veredeling van het Volksvermaak” kan worden tot stand gebracht, zou 

worden verkregen door het “Stadhuis” weer tot zijne oorspronkelijke 

bestemming terug te brengen, na onze geliefde Koningin66 een waardig Paleis 

ter huisvesting in onze stad te hebben aangeboden. De eigenwaarde van het 

volk zou zeker stijgen, wanneer het in dagelijksch verkeer kwam met de 

kunstschatten voor zijn eigen gemeentehuis en het gemeenzaam omgaan met 

deze zijne kunst zou hem zeker veredelen en verbeteren’, aldus Cuypers.67 

 

Niet toevallig verwees hij zowel in het beeldprogramma van het Rijksmuseum 

als in dat van het Centraal Station naar het stadhuis van Van Campen en de 

beeldhouwwerken van Quellijn. Hij liet de gebouwen als het ware een gesprek 

aangaan. Zo figureert bij alle drie een maagd als allegorische 

plaatsaanduiding in een reliëf op een centrale plaats in de hoofdgevel: bij het 

stadhuis en het Centraal Station de stedenmaagd van Amsterdam, omringd 

door de wereldzeeën, vanwaar de stad in de zeventiende eeuw haar rijkdom 

haalde, respectievelijk de wereldsteden, waarmee ze in de moderne tijd via 

het spoor was verbonden en die de nieuwe bron van welvaart 

vertegenwoordigen; bij het Rijksmuseum de Hollandse maagd, omgeven door 

kunstenaars die van haar de lauwerkrans ontvangen.68 Een uitgebreide 

analyse van de iconografische relaties valt buiten het bereik van deze 

studie.69 Maar als een belangrijke bron kan hier genoemd worden Vondels 

dichtwerk Inwijdinge van ’t Stadhuis te Amsterdam.70 De plaats en de 

betekenis die hierin wordt gegeven aan openbare gebouwen in de stad, de 

uitgebreide argumentatie voor het stadhuis als ‘hart’ van de stad en de steeds 

terugkerende thema’s handel en gezag, laten al bij oppervlakkige lezing zien 

dat Cuypers, evenals Thijm een groot Vondel bewonderaar, een verband 

wilde leggen tussen de historisch geworden cultuur van de zeventiende eeuw 

en zijn eigen werk als aanzet naar een cultuur voor de nieuwe tijd. Het zal 

dan ook geen toeval zijn dat Vondel een prominente plaats kreeg in het 

beeldprogramma van het Rijksmuseum. Op een van de tegeltableaus aan de 



 

zuidzijde, naast de doorgang, leest hij, gezeten tussen tijdgenoten, zijn 

gedicht op Amsterdam voor. En als decoratie van de kaart in de wachtkamer 

derde klas van het Centraal Station, waarop Cuypers zijn bijdrage aan de 

openbare architectuur van de stad etaleerde, citeert hij de bekende regels uit 

dit gedicht: ‘Aen d’Aemstel en aen ’t Y daer doet zich heerlijk ope, zij die als 

keyzerin de kroon draagt van Europe’.71  

Voor Cuypers, als architect, zat de kern van de zaak echter niet in de 

complexe iconografische relaties. De beeldprogramma’s waren, indien 

financieel haalbaar, een geliefd aspect van zijn architectuur; hij zette zijn 

gebouwen graag in feesttooi, met sculptuur, reliëfs en tegeltableaus. Maar in 

de kerkbouw had hij geleerd de gebouwen voor zichzelf te laten spreken en 

ook bij zijn openbare gebouwen stonden uiteindelijk de ruimtelijke en 

compositorische relaties met de stad voorop. Ze ontleenden hun betekenis 

aan de manier waarop ze onderdeel werden van en een bijdrage leverden aan 

het leven van alledag. Thijm verwoordde dit verband op beeldende wijze in 

zijn pleidooi voor de doorgang in het Rijksmuseum uit 1876. Verwijzend naar 

de historische stad herinnerde hij zijn tijdgenoten er aan ‘dat wij in 

maatschappij leven en wij zeer tevreden mogen zijn, wanneer wij een klein 

rad leveren tot de grote machine’. En dat gold ook voor de bijdrage van de 

architect aan de stad: ‘Jacob van Campen’, zo ging Thijm verder, ‘vond er een 

genoegen in, een voldoening voor zijn aristokratisch-republikeinschen zin, 

dat de slager en de bakker met hun manden, de koopvrouwen met haar 

kaasmandjes of balletjestrommels, zoo niet kortheids- dan vermaakshalve 

den weg namen door de burgerzaal, wanneer ze van de Dam naar den 

Voorburgwal stapten. Vele gebouwen waren vroeger voor het publiek ieder 

uur toegankelijk. De menschen en de honden liepen in Utrecht en ook hier 

zonder komplimenten door de kerken als er geen dienst was. Dan waren de 

kruisarmen stadstraat. De publieke gebouwen waren voor een goed gedeelte 

publiek domein en de burger was er maar te meer door gehecht aan zijn stad. 

Men denkt tegenwoordig dat een gebouw is: een afgesloten en naijverig 

bewaakte ruimte, waar niemand toegang moet hebben die geen kaartjes of 

geen geldstuk vertoont. Zoo staan de gebouwen geïsoleerd te midden der 

bevolking. Dat is koud en bekrompen.’72  



 

                                                          

Noch het Rijksmuseum noch het Centraal Station waren vrij toegankelijk – 

voor dit laatste moest een perronkaartje worden gekocht en er reed een 

speciale tram rond het gebouw om passagiers van de pont over het IJ vóór 

het station af te zetten en vice versa. Maar dit citaat lijkt te verwoorden wat 

Cuypers in gedachten moet hebben gehad bij het inpassen van zijn gebouwen 

in de stad. Het markeert de overgang van een passieve, associatieve relatie 

tussen gebouw en beschouwer, naar een actieve, dynamische verhouding, 

zich realiserend in het dagelijks leven, in het schouwtoneel van de stad. 
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Samenvatting 

 

Dit boek is het resultaat van historisch bronnenonderzoek naar het architectonisch 

denken, de ontwerpen en de uitgevoerde werken van architect Petrus Josephus 

Hubertus (‘Pierre’) Cuypers (1827–1921), van de aanvang van zijn architectuurstudie 

in 1845 tot aan de indiening van de definitieve ontwerpen voor zijn twee belangrijkste 

openbare gebouwen, het Rijksmuseum (1878) en – in een epiloog – het Centraal 

Station (1881), beide te Amsterdam. Uitgangspunt voor het onderzoek vormden zijn 

bewaard gebleven schetsen en tekeningen, zijn uitgevoerde ontwerpen, zijn 

correspondentie, zijn geschriften en zijn bibliotheek.  

In de ruim anderhalve eeuw sinds het begin van zijn praktijk is veel over Cuypers 

geschreven. Zijn bibliografie strekt zich uit over bijna de hele periode van zijn 

activiteiten – hij studeerde af in 1849 en stierf, nog steeds actief, in 1921 – en loopt 

door tot vandaag. Niet eerder echter werden zijn denken en werken systematisch 

chronologisch en in verband met elkaar onderzocht en beschreven aan de hand van 

de beschikbare archieven. Stelling bij aanvang van dit onderzoek was dat de werken 

van Cuypers meer zijn dan een toevallige reeks gebouwen: ze vormen een oeuvre dat 

uitdrukking geeft aan een idee. Dit komt in het bijzonder tot uitdrukking in de reeks 

werken door hem gerealiseerd in Amsterdam.  

 

Bij het begin van zijn studie aan de Koninklijke Academie van Schone Kunsten te 

Antwerpen (1845–1849) werd Cuypers via nationalistisch getinte discussies over de 

historieschilderkunst geconfronteerd met het gegeven dat kunst, meer in het 

bijzonder de keuze voor een bepaalde stijl, een actuele betekenis en een ideologische 

lading kon hebben. In de loop van zijn studie maakte hij de incubatie mee van de 

neogotische beweging in Belgie en werd hij, als gevolg van hervormingen in het 

architectuuronderwijs, vanuit het heersende stijlpluralisme geconfronteerd met het 

ontwerpen naar middeleeuws voorbeeld. Daarbij maakte hij kennis met het 

gedachtegoed van de Engelse architect en theoreticus A.W.N. Pugin, voorman van de 

neogotische beweging in Europa. Diens pleidooi voor de terugkeer naar de ‘ware 

beginselen’ van de gotische bouwkunst, door hem beschouwd als de ideale 

uitdrukking van een harmonische, christelijke (katholieke) samenleving, zette 

Cuypers op het spoor van een maatschappelijk geëngageerde architectuuropvatting 

en inspireerden hem na terugkomst in Nederland te ijveren voor het herstel van de 

  
 



band tussen architectuur, maatschappij en religie naar het voorbeeld van de 

Middeleeuwen.  

Cuypers begon zijn carrière met een weinig vruchtbare benoeming tot stadsarchitect 

van Roermond (1850–1854). Hij werd hier weliswaar geconfronteerd met een aantal 

elementaire aspecten van de stedenbouw zoals rioolaanleg, watervoorziening en 

verbetering van de infrastructuur, maar bouwde zeer weinig. In zijn eigen praktijk 

richtte hij zich al snel op de katholieke kerkbouw, die na het herstel van de 

bisschoppelijke hiërarchie in 1853 een bloei beleefde. Hij slaagde er in deze markt te 

benutten om het ideaal van een ambachtelijke architectuurproductie – gepropageerd 

in de neogotische beweging – in aanzet te realiseren en het kerkgebouw weer als een 

totaalkunstwerk te ontwerpen en te bouwen. In zijn Atelier voor Religieuze Kunst in 

Roermond, opgericht in 1852, verzamelde hij ambachtslieden en specialisten op 

verschillende gebieden van de kunstnijverheid, maar ook kunstschilders en 

beeldhouwers, die deels gezamenlijk woonden en werkten in een door hemzelf 

ontworpen gebouwencomplex. Cuypers poseerde daarbij graag als ‘meester van de 

loods’ en de belichaming van het herstel van de band tussen kunst en ambacht, maar 

stuurde de productie in feite via de tekening. Tussen ontwerp en uitvoering stond, 

ook in het Atelier, een groeiend aantal bouwkundig tekenaars; ambachtslieden werd 

al in de opleiding geleerd te werken naar de tekening van de architect.  

Cuypers heeft in latere jaren het beeld geschapen als zou hij zich de ‘ware’ of 

‘rationele beginselen’ aan het begin van de jaren vijftig hebben eigen gemaakt en deze 

vervolgens onveranderlijk hebben toegepast. Er was echter sprake van een 

ontwikkeling, die zich voltrok in de loop van de jaren vijftig en de vroege jaren zestig. 

Deze is zichtbaar in de omslag in zijn werk van een archeologisch zuivere neogotiek, 

via een gotisch eclecticisme naar het ontwikkelen van eigen, eclectische stijlvormen 

gebaseerd op een ‘logische’ of ‘rationele’ ontwerpmethode ontleend aan de gotiek. 

Typerend is zijn veranderende omgang met het ornament, waarbij, mede onder 

invloed van Owen Jones, de geometrie en de natuur een steeds grotere gaan rol 

spelen. Deze omslag blijkt ook uit een ideologische verschuiving van het ‘katholieke 

bouwplan voor Limburg’ dat hij voor ogen had in de jaren vijftig, naar een breder 

bouwprogramma voor de stad, in het bijzonder voor Amsterdam, in de jaren zestig en 

zeventig van de negentiende eeuw. 

Samen met zijn ‘kunstbroeder’ en vanaf 1859 ook zwager Josef Alberdingk Thijm 

bestudeerde Cuypers eind jaren vijftig de kerkbouwsymboliek en ijverde hij voor het 

  
 



herstel van de ‘heilige linie’, de oriëntatie van het kerkgebouw. Ook in zijn omgang 

met dit thema blijkt sprake van een ontwikkeling. Thijm, die zich opwierp als de 

publieke voorvechter van dit ‘symbolisme’, zag het als een dwingend onderdeel van 

de kerkbouw. Een kerk die niet georiënteerd stond was voor hem geen kerk en de 

afhoudende reacties van de clerus waren voor hem een bron van ergernis en 

desillusie. Cuypers ontdekte echter door zijn praktijk dat het symbolisme het 

kerkontwerp in een stramien zou dwingen, dat bij de eigentijdse condities voor de 

kerkbouw niet houdbaar was en bovendien een ongewenst effect had op de 

ontwikkeling van plattegrond en opstand.  

Uit de vroegste kerkontwerpen van Cuypers, ontstaan rond het midden van de jaren 

vijftig (St. Lambertus, Veghel 1855; St Martinus, Wijck 1855; St. Laurentius, Alkmaar 

1857), blijkt dat hij in eerste instantie op zoek was naar een ‘modelkerk’, ontwikkeld 

naar dertiende-eeuws voorbeeld. Een belangrijk deel van zijn opdrachten was echter 

voor binnenstedelijke locaties en hij ontdekte al snel dat standaardmodellen hier niet 

toepasbaar waren. De kerk moest zich naar gelang de beschikbaarheid van de grond 

een plaats zien te verwerven in de gegeven stedenbouwkundige structuur, op dezelfde 

manier als nieuwe bouwtypen in de stad als het station, het postkantoor, de grote 

hotels of kantoorgebouwen. De kerk kreeg niet meer als vanzelfsprekend een plaats in 

het middelpunt van de stad of de wijk. Daarbij waren de percelen vaak klein, terwijl 

de parochies juist snel groeiden. Zo werd Cuypers al rond 1860 gedwongen eigen 

oplossingen te ontwikkelen voor de stadsparochiekerk en ontstonden gebouwen als 

de Posthoornkerk te Amsterdam (1859) en de St. Dominicuskerk te Alkmaar (1861). 

Deze zijn zowel ruimtelijk als compositorisch op ingenieuze wijze ingepast in een 

gesloten bouwblok en voorzien van voor katholieke kerken nogal ongebruikelijke 

galerijen, om de vele gelovigen een plaats te bieden. De viering met koepel en toren, 

gebruikt om de binnenruimte te centraliseren en de compositie te ‘pyramidiseren’, 

werd een belangrijk thema in deze werken.  

Met deze ontwerpen voltrok zich een belangrijke omslag in het denken over de relatie 

tussen het openbare gebouw en de stad. Cuypers behandelde het monumentale 

openbare gebouw niet meer als een autonoom gegeven, ontworpen aan de hand van 

eigen wetten en tradities van de architectuur – zoals gebruikelijk in de klassieke 

opvatting – dat ongeacht de context werd geïmplanteerd in de stad. Hij leerde 

daarentegen zijn gebouwen stap voor stap te ontwikkelen in een logisch samenspel 

van locatie, programma, budget, constructieve mogelijkheden en beschikbare 

  
 



materialen. Daarbij ontstonden voor het eerst ook vrije, ‘schilderachtige’ composities, 

die, los van de wetten van regelmaat en symmetrie, ‘organisch’ waren voortgekomen 

uit het programma. De ‘innerlijke bestemming’ moest, in de woorden van Cuypers, 

steeds worden uitgedrukt in de ‘uiterlijke vorm’. Tegelijk zocht hij naar middelen om 

het ‘effect’ van het gebouw in het stadsbeeld of het landschap te optimaliseren. Dit 

was een belangrijk thema in architectuurtheorie van zowel Pugin als Viollet-le-Duc, 

de tweede theoreticus van de neogotische beweging, met wiens theoretische 

geschriften Cuypers vanaf de late jaren vijftig kennismaakte.  

Viollet-le-Duc legde, meer dan Pugin, de nadruk op het rationele aspect, op de ‘logica’ 

van de gotiek en zag de beginselen van deze architectuur als typerend voor een 

groeiende democratische gezindheid in het Franse volk. De rationele beginselen van 

de gotische bouwkunst waren, naar zijn idee, voortgekomen uit een lekenschool van 

vrije ambachtslieden die in de dertiende eeuw een nieuwe architectuur hadden 

ontwikkeld in de eerste vrije stedelijke gemeenschappen. Vanaf het midden van de 

jaren vijftig nam de invloed van Viollet-le-Duc op Cuypers geleidelijk toe, gelijk op 

met het verschijnen van de delen van de Dictionnaire raisonné de l’architecture 

Française (tien delen, 1854–1868) en de Entretiens sur l’architecture (20 

afleveringen, 1857–1872). Met name het zesde Entretien, waarin hij onderscheid 

maakt tussen ‘le style’ en ‘les styles’, tussen de toepassing van het beginsel ontleend 

aan een historische stijl, en het ‘cachet archéologique’ van een gebouw, verscheen op 

een voor Cuypers belangrijk moment. Viollet-le-Duc geeft hierin zijn oplossing voor 

het stijldilemma en zet uiteen dat een jong architect eerst een historische stijl moet 

doorgronden, zich deze eigen maken, om vervolgens op basis van de gevonden 

beginselen aan de hand van relevante referenties een eigen stijl te ontwikkelen. Hij 

beperkt zich daarbij niet tot de gotiek en laat zien dat ook elementen uit de 

renaissance, wanneer vanuit de lokale historische context relevant, samen kunnen 

gaan met rationele constructies.  

In de loop van de jaren zestig nam de bouwpraktijk van Cuypers een hoge vlucht. Hij 

kreeg een groot aantal opdrachten voor kerken, vaak vergezeld van pastorieën, 

scholen of een klooster, verspreid door heel Nederland en ook in België, Duitsland en 

zelfs Noorwegen. Zijn ambitie reikte echter, zo blijkt al in deze periode, verder dan 

het vormgeven aan de bouwcampagne van de Nederlandse katholieken. Onder 

invloed van Viollet-le-Duc en aangespoord door het werk van de High Victorian 

Movement – op een reis naar Engeland in 1862 maakte hij hier intensief kennis mee 

  
 



– ging hij op zoek naar een seculiere openbare opdracht, waarmee hij kon laten zien 

dat het gotisch rationalisme inzetbaar was bij het zoeken naar een universele stijl 

voor de eigen tijd.  

Met dit doel voor ogen nam hij deel aan de prijsvraag voor een nieuw nationaal 

kunstmuseum in Amsterdam, in 1863 uitgeschreven ter gelegenheid van vijftig jaar 

nationaal herstel. Ter voorbereiding had zich op de hoogte gesteld van het stijldebat 

in Nederland en de opvattingen van de juryleden in het bijzonder en zocht – wetend 

dat zijn opvattingen geen onmiddellijke bijval zouden vinden – via zijn inzending een 

inhoudelijke discussie met hen. Hij zond vier plannen in en stelde daarmee zowel de 

kwestie van het ornament aan de orde – wat was het meest passend om de 

Nederlandse cultuur te verbeelden: gotisch of renaissancistisch ornament – als het 

vraagstuk hoe het gebouw zo in te passen in de stad dat het een organisch onderdeel 

werd van het stedelijk leven. Het cruciale thema was daarbij voor hem: toont het 

gebouw zich met een monumentaal front aan de stad, en gedraagt het zich als een 

autonoom monument, of vormt het met een voorplein een schakel tussen de 

openbare ruimte van de stad en de expositieruimte in het museum. Met deze plannen 

wordt een tweeledig stijlbegrip geïntroduceerd in het werk van Cuypers: hij maakte, 

in de terminologie van Viollet-le-Duc, een scheiding tussen ‘style absolue’ en ‘style 

relatif’. Opvallend is bovendien dat hij in één ontwerp verwees naar verschillende 

gebouwtypen. Het middendeel van het museum verwijst steeds, naar gelang de 

stijlvariant, naar openbare gebouwen uit de Middeleeuwen of de Renaissance; de 

hoekpaviljoens verwijzen naar de historische Amsterdamse woonhuizen in de directe 

omgeving. Dat was ongebruikelijk voor een gebouw van deze categorie. Een 

monumentaal openbaar gebouw dat zich met een hybride vormentaal op organische 

wijze verhield tot de context en daarbij naar rationele beginselen was opgetrokken uit 

lokale baksteen was in Nederland niet eerder vertoond; Cuypers’ plannen riepen dan 

ook veel discussie op. De opvattingen over de nationale monumentale bouwkunst 

waren echter in beweging. Een analyse van het architectuurdebat rond 1863 en de rol 

daarin van de architectleden in de jury bevestigt een veranderende opstelling ten 

aanzien van de ‘Hollandse renaissance’ en referenties aan de lokale bouwtraditie. Dit 

verklaart de – op zich verrassende – tweede prijs voor Cuypers in de competitie, 

achter een classicistisch ontwerp uit de school van Schinkel en Von Klenze.  

In dezelfde tijd verhuisde Cuypers zijn bureau naar Amsterdam. Naast praktische 

redenen – veel van zijn opdrachten waren in het noorden van het land – hoopte hij zo 

  
 



aansluiting te vinden bij de langzaam opbloeiende architectonische cultuur in 

Nederland. De mislukking van de museumprijsvraag was in dat opzicht een 

teleurstelling. Maar met zijn optreden als projectontwikkelaar in de Vondelstraat, 

waar hij vanaf 1865 een reeks woonhuizen en villa’s bouwde en een kerk neerzette, 

deed hij een poging op eigen initiatief zijn ideaal van een betekenisvol, schilderachtig 

stadsbeeld te introduceren in een nieuwe wijk van Amsterdam.  

Tien jaar later wist Cuypers zijn visie op de rol en de betekenis van het openbare 

gebouw in de stad alsnog te verwezenlijken. In 1875 won hij de prijsvraag voor het 

Rijksmuseum te Amsterdam, nu met een gotisch rationalistisch ontwerp, uitgewerkt 

in eclectische stijl; in hetzelfde jaar kreeg hij de opdracht voor het Centraal Station 

eveneens in Amsterdam. Dat was mogelijk door een verandering in de communis 

opinio over het karakter en de decoratie van een monumentaal openbaar gebouw, 

voorbereid in het College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis 

en Kunst. Dit College was verantwoordelijk voor de beoordeling van rijksgebouwen 

en speelde een belangrijke rol bij de jurering van de prijsvraag. Victor de Stuers, 

ambtelijk opdrachtgever van het museum en supporter van het gotisch rationalisme 

en Cuypers waren weliswaar secretaris respectievelijk lid van dit college. Maar de 

adviezen van het College weerspiegelen een groeiende overeenstemming onder de 

toonaangevende Nederlandse architecten over het werken vanuit rationele 

beginselen; ook referenties aan de nationale bouwtraditie werden in de loop van de 

jaren zeventig als vanzelfsprekend aanvaard bij het karakteriseren van een openbaar 

gebouw. De stijl van het ornament – de keuze van de vroege renaissance van voor de 

Reformatie, of het ‘oud-Hollands’ uit de zeventiende eeuw – bleef echter aanleiding 

geven tot heftige discussies. De politieke en religieuze connotaties speelden daarbij 

een belangrijke rol. 

Deze discussies hebben de aandacht afgeleid – ook in het architectuurhistorisch 

onderzoek – van een aantal thema’s die voor Cuypers cruciaal waren in het 

ontwerpproces van het Rijksmuseum: de lichtval op de kunstwerken, de circulatie 

van de bezoekers door de tentoonstellingen, de inpassing van het gebouw in de 

stedenbouwkundige situatie en de correctie van het perspectief voor het oog van de 

passant. In eerste instantie had hij voor het Rijksmuseum een geheel ander 

gebouwtype in gedachten. Zijn idee was een uitbreidbaar gebouw te maken, in 

plattegrond en compositie volgend aan het patroon van straten en pleinen, dat zo het 

kristallisatiepunt zou kunnen worden van een geplande stadsuitbreiding in een 

  
 



  
 

polder aan de rand van de oude stad. Dit plan werd niet aanvaard. Maar mede dankzij 

de steun van De Stuers slaagde hij er in het programma zo naar zijn hand te zetten 

dat ook het gegeven standaardtype, op een klassiek symmetrische plattegrond, 

optimaal effect kreeg in de stedenbouwkundige situatie. Door de trappenhuizen als 

losse torens tegen de buitenzijde van het gebouw te plaatsen – wat de interne 

circulatie en de brandveiligheid ten goede kwam – kon hij een sprekend silhouet 

maken. Dankzij een verhoging van het souterrain – nodig voor extra expositieruimte 

en klimaatinstallaties – wist hij voldoende hoogte te krijgen om de entrees van het 

museum en de doorgang naar de nieuwe wijk op dezelfde hoogte te brengen als de 

Spiegelgracht, de zichtas vanuit de grachtengordel.  

Ook bij het Centraal Station, de tegenhanger van het Rijksmuseum als nieuwe 

toegangspoort tot het veranderende Amsterdam, bestond Cuypers’ voornaamste 

ontwerpbemoeienis uit het inpassen van een gegeven bouwtype in de 

stedenbouwkundige context. Met het toevoegen van een extra verdieping – weer 

dankzij steun van De Stuers – wist hij er voor te zorgen dat gebouw, geplaatst op een 

kunstmatig eiland in het Open Havenfront, voldoende weerwoord kon geven aan het 

historische waterfront van Amsterdam en overeind zou blijven in het lange 

perspectief van het Damrak en de Dam, de hoofdentree naar het centrum van de stad. 

Na de voltooiing bleef Cuypers actief betrokken bij de positionering van zijn twee 

hoofdwerken in de stad en zocht hij naar mogelijkheden de ruimtelijke en 

iconografische relaties tussen zijn gebouwen onderling en tussen gebouw en stad te 

versterken. Een ontwerp voor een plein achter het Rijksmuseum, met daarop een 

nieuw paleis voor de koning, onderstreept zijn verlangen het stadhuis op de Dam zijn 

oude positie als ‘volkshuis’ in het midden van de stad terug te geven. Als lid van de 

gemeenteraad van Amsterdam wist hij dit plan ook uitgevoerd te krijgen. Een niet-

uitgevoerd ontwerp voor een beursplein voor het Centraal Station met verkeersweg 

naar de Dam laat zien hoe hij ook het Centraal Station zorgvuldig ingepast wil zien in 

het organisme van de stad, opdat beide gebouwen als iconografisch geladen 

stadspoorten een actieve, opvoedende rol kunnen spelen in het dagelijks leven.  

 



Summary 
 
This book is the result of historical research on the sources of the architectural 
thought, designs and implemented works of the Dutch architect Petrus 
Josephus Hubertus (‘Pierre’) Cuypers (1827–1921). It covers the period from 
the start of his study of architecture in 1845 to the submission of the two 
definitive designs for his two most important public buildings, both in 
Amsterdam: the Rijksmuseum (1878) and – in the epilogue – the Central 
Station (1881). The research is based on the extant sketches and drawings, the 
implemented designs, the correspondence, the writings, and the library of 
Cuypers. Much has been written about him in the 150 or so years since he 
began to work as an architect. His bibliography extends over almost the entire 
period of his activities – he graduated in 1849 and died in the harness in 1921 
– down to the present. This is the first systematic and chronological study and 
account of his ideas and works and the relation between them on the basis of 
the extant archives. The research set out from the hypothesis that Cuypers’ 
works are more than an arbitrary series of buildings: they form an oeuvre that 
expresses an idea. This is best exemplified in the series of works that he 
designed in Amsterdam. 
 
At the start of his studies at the Koninklijke Academie van Schone Kunsten in 
Antwerp (1845–1849), Cuypers was confronted via discussions of history 
painting that were tinged with nationalism with the fact that art – particularly 
the choice of a particular style – could have a topical significance and an 
ideological content. In the course of his studies he came into contact with the 
incubation period of the Neo-Gothic movement in Belgium and, as a result of 
reforms in the teaching of architecture, he was confronted with design after 
medieval models. He was introduced to the ideas of the British architect and 
theoretician A.W.N. Pugin, the figurehead of the Gothic Revival in Europe. 
The latter’s call for a return to the ‘true principles’ of Gothic architecture, 
which he regarded as the ideal expression of a harmonious, Christian (i.e. 
Catholic) society, pointed Cuypers in the direction of a socially committed 
notion of architecture and inspired him, after his return to the Netherlands, to 
campaign for the restoration of the bond between architecture, society and 
religion after the example of the Middle Ages. 
Cuypers began his career with a rather unsuccessful position as city architect 
of Roermond (1850–1854). Although he had to deal with a number of 
elementary aspects of urban planning such as the installation of drains and 
sewers, the supply of water and the improvement of the infrastructure, he 
built very little there. In his own practice he soon came to concentrate on 
Catholic church architecture, which entered a flourishing period after the 
restoration of the episcopal hierarchy in the Netherlands in 1853. Cuypers 
managed to make use of this market to give the first impulse to the ideal of an 
artisanal production of architecture as propagated in the Neo-Gothic 
movement and to design and construct churches again as total works of art. 
The Atelier voor Religieuze Kunst [Studio for Religious Art] that he 
established in Roermond in 1852 brought together not only craftsmen and 
specialists in various fields of the applied arts, but also painters and sculptors, 
some of whom worked and lived together in a complex that he had himself 
designed. Cuypers liked to present himself as the magister operum and the 
embodiment of the restoration of the bond between art and crafts, although he 



directed production by means of sketches. The Atelier was no exception in 
including a growing number of architectural draughtsmen – craftsmen who 
had already learned to work on the basis of the architect’s drawings during 
their training – between the stages of design and implementation. 
Cuypers was later to give the impression that he had appropriated the ‘true’ or 
‘rational principles’ at the beginning of the 1850s and subsequently applied 
them without change. In fact, however, a development took place in the course 
of the 1850s and early 1860s. It can be seen in the shift in his work from an 
archaeologically pure Neo-Gothicism, via a Gothic eclecticism, to the 
development of his own, eclectic vocabulary based on a ‘logical’ or rational’ 
design method derived from Gothicism. Characteristic of this are the changes 
in his attitude to ornament, in which, partly under the influence of Owen 
Jones, geometry and nature came to play an increasingly important role. This 
shift can also be seen in the ideological progression from the ‘Catholic 
building plan for Limburg’ that he envisaged in the 1850s to a broader 
architectural programme for the city, especially for Amsterdam, in the 1860s 
and 1870s. 
Together with his ‘brother in arms’ and, from 1859, brother-in-law the poet 
and critic Josef Alberdingk Thijm, Cuypers studied church symbolism in the 
late 1850s and propagated the restoration of the ‘sacred line’, the orientation 
of the church. His handling of this theme also shows evidence of a 
development. Thijm, who set himself up as the public champion of this 
symbolism, regarded it as an essential component of church architecture. A 
church lacking orientation was not a church in his eyes, and the reticent 
reactions of the clergy were a source of irritation and disillusionment for him. 
Cuypers, however, discovered in practice that symbolism would force church 
design into a corset that was untenable in the conditions of his day as well as 
having an undesirable effect on the development of the ground plan and 
elevation. 
Cuypers’ earliest church designs, dating from the middle of the 1850s (St 
Lambertus, Veghel 1855; St Martinus, Wijck 1855; St Laurentius, Alkmaar 
1857), show that he was in the first instance looking for a ‘model church’, 
developed after thirteenth-century models. However, a considerable number 
of his commissions were for inner city locations and he soon discovered that 
standard models could not be applied there. Like new types of building such 
as the railway station, post office, big hotels or office buildings, the church had 
to fit into the given urban structure depending on the availability of land. It 
was no longer automatically assigned a place at the centre of a city or district. 
The plots of land were often too small to allow that, while the parishes were 
rapidly expanding. Around 1860, Cuypers was therefore obliged to come up 
with his own solutions for the urban parish church or urban minster, resulting 
in such buildings as the Posthoornkerk in Amsterdam (1859) and the St 
Dominicuskerk in Alkmaar (1861). In both cases, the church was ingeniously 
fitted into a closed building block with a feeling for space and composition, 
and was furnished with galleries – a rather unusual feature for a Catholic 
church – to accommodate the large congregation. The crossing with dome and 
tower (‘crossing spire’), used to centralise the interior and to give the 
composition a pyramidal structure, became an important theme in these 
works. 
These designs marked an important change in reflection on the relation 
between the public building and the city. Cuypers no longer treated the 



monumental public building as an autonomous entity, designed on the basis 
of architectural laws and traditions and implanted in the city irrespective of 
the context, as was customary in the classical view. On the contrary, he learnt 
to develop his buildings step by step in a logical interplay of location, 
programme, budget, constructional possibilities, and available materials. This 
was when free, ‘picturesque’ compositions first appeared which, 
independently of the laws of regularity and symmetry, had arisen ‘organically’ 
from the programme. In his own words, the ‘external form’ should express 
each time the ‘inner destiny’. At the same time he tried to devise ways of 
optimising the ‘effect’ of the building in the cityscape or landscape. This was 
an important theme in the architectural theories of both Pugin and Viollet-le-
Duc, the second theoretician of the Gothic Revival, to whose theoretical 
writings Cuypers was introduced in the late 1850s. 
Viollet-le-Duc placed more emphasis than Pugin on the rational aspect, the 
‘logic’ of Gothicism, and regarded the principles of this architecture as typical 
of the growing democratic spirit on the part of the French people. The rational 
principles of Gothic architecture, he believed, were the product of a lay school 
of free craftsmen, who had developed a new architecture in the first free urban 
communities in the thirteenth century. The influence of Viollet-le-Duc on 
Cuypers gradually increased from the middle of the 1850 simultaneously with 
the appearance of the ten volumes of the Dictionnaire raisonné de 
l’architecture Française (1854–1868) and the twenty Entretiens sur 
l’architecture (1857– 72). The sixth Entretien in particular, in which the 
author distinguishes between ‘le style’ and ‘les styles’, between the application 
of the principle derived from a historical style, and the ‘archaeological 
signature’ of a building, was published at a decisive moment for Cuypers. This 
Entretien contains Viollet-le-Duc’s solution to what he regarded as the 
stylistic dilemma of his time and explains that a young architect must first 
become thoroughly acquainted with a historical style and make it his own 
before using the principles found to develop a style of his own on the basis of 
relevant references. He does not confine himself to Gothicism and shows that 
Renaissance elements can also be combined with rational constructions when 
they are relevant to the local historical context. 

18

Cuypers’ architectural activities took off in the course of the 1860s. He 
received a large number of commissions for churches, often together with 
presbytery-houses, schools, and convents or monasteries, not only all over the 
Netherlands but also in Belgium, Germany and even Norway. However, it is 
already clear in this period that his ambition went beyond designing the 
building campaign of the Catholics in the Netherlands. Under the influence of 
Viollet-le-Duc and stimulated by the work of the High Victorian Movement, 
with which he became intimately acquainted during a trip to England in 1862, 
he tried to find a secular public commission to enable him to show that Gothic 
rationalism could be deployed in the search for a universal style for his own 
day. 
With this purpose in mind he took part in the design competition for a new 
national museum of art in Amsterdam that was organised in 1863 to celebrate 
the fiftieth anniversary of the end of the Napoleonic era in the Netherlands. In 
preparation, he had sounded out the debate on style in the Netherlands and 
the views of the members of the jury in particular. Knowing full well that his 
own ideas would not meet with immediate approval, he wanted his plans to 
provoke a discussion of substance with the jury. His four submissions raised 



two questions: that of the most appropriate type of ornament to reflect Dutch 
culture – Gothic or Renaissance? – and that of how to fit a building into the 
city so that it would become an organic part of urban life. The crucial theme 
for him regarding the latter question was whether the building faced the city 
with a monumental front, thereby behaving as an autonomous monument, or 
whether it had a forecourt to mediate between the exhibition areas inside the 
museum and the public space of the city. These plans introduced a dual notion 
of style into Cuypers’ work: in the terminology of Viollet-le-Duc, he 
distinguished between ‘style absolue’ and ‘style relatif’. It is also noteworthy 
that he referred to more than one type of building in a single design: the 
central part of the museum refers, depending on the style variant, to medieval 
or Renaissance public buildings, while the corner pavilions refer to the 
historic Amsterdam canal houses in the immediate surroundings. At the time, 
this was unusual for a building of the kind. A monumental public building in a 
hybrid style that related to the context in an organic way and was built of local 
brick in accordance with rational principles was a novelty in the Netherlands. 
It is thus hardly surprising that Cuypers’ plans provoked much debate. 
However, views on the national monumental architecture were changing. An 
analysis of the architectural debate around 1863 and the role played in it by 
the members of the jury who were architects confirms a change of attitude 
with regard to the ‘Dutch Renaissance’ and references to the local 
architectural tradition. This explains the – surprising – second prize for 
Cuypers in the competition; the prize-winning entry was a classicizing design 
from the school of Schinkel and Von Klenze. 
This was when Cuypers moved his architectural practice to Amsterdam. 
Besides practical reasons – many of his commissions came from the North of 
the country – he hoped in this way to find a place in the gradually emerging 
architectural culture in the Netherlands. His failure to secure the commission 
for the museum was a failure in this respect, but his activities as a project 
developer in the Vondelstraat, where he started to build a series of villas and 
terraced houses and a church in 1865, were an attempt to introduce his ideal 
of a significant, picturesque cityscape into a new district of Amsterdam on his 
own initiative. 
Ten years later Cuypers was given the opportunity to implement his vision of 
the role and significance of the public building in the city. In 1875 he won the 
design competition for the Rijksmuseum in Amsterdam, this time with a 
rational Gothic design elaborated in an eclectic style, and in the same year he 
received the commission for the Central Station in the same city. There had 
been a change in the communis opinio on the character and decoration of a 
monumental public building, which had been prepared in the Board of State 
Advisers for the Monuments of History and Art. This board was responsible 
for the assessment of state buildings and played an important role in the 
evaluation of the submissions for the new museum. Victor de Stuers, official 
principal of the museum and a supporter of Gothic rationalism, was secretary 
of this board, while Cuypers was a member. However, the recommendations 
of the board reflect a growing consensus among the leading Dutch architects 
on working on the basis of rational principles; references to the national 
architectural tradition to characterise public buildings also came to be taken 
as a matter of course in the course of the 1870s. All the same, the style of the 
ornament – that of the early pre-Reformation Renaissance or the ‘Old Dutch’ 



of the seventeenth century – still gave rise to heated debates, in which 
political and religious connotations played an important part. 
These debates have diverted attention – on the part of historical research on 
architecture too – from a number of themes that were crucial for Cuypers in 
the design of the Rijksmuseum: the lighting of the works of art, the circulation 
of the visitors through the exhibitions, the adaptation of the building to the 
urban situation, and the correction of the perspective for the eye of the passer-
by. Initially he had a very different type of building for the Rijksmuseum in 
mind: a building that could be expanded, following the pattern of streets and 
squares in its composition, that could thus become the crystallisation point of 
a planned city extension in a polder on the outskirts of the historic centre. 
However, partly thanks to the support of De Stuers, he managed to adapt the 
programme to his own ends so that the given standard type, on a classical, 
symmetrical ground plan, would still achieve an optimal effect in its urban 
context. By placing the staircases against the outside of the building as 
detached towers – which improved internal circulation and reduced the risk of 
fire – he achieved an eloquent silhouette. By raising the basement level – 
which was required for the extra exhibition areas and climatisation 
installations – he obtained enough height to put the entrances to the museum 
and the passage to the new neighbourhood on the same level as the 
Spiegelgracht, the visual axis from the ring of canals. 
In the case of the Central Station too, the pendant to the Rijksmuseum as the 
new gateway to the changing city of Amsterdam, Cuypers’ main design 
intervention consisted in fitting a given type of building into the urban 
context. Once again thanks to the support of De Stuers, the addition of an 
extra floor ensured that the building on a man-made island in the Open 
Havenfront would be a match for the historic Amsterdam waterfront and 
would not be lost in the long perspective from the Damrak and Dam Square, 
the main entrance to the centre of the city. 
After their completion, Cuypers remained actively involved in the positioning 
of his two major works in the city and looked for ways to strengthen the 
spatial and iconographic relations between the two buildings and between 
building and city. A design for a square behind the Rijksmuseum to 
accommodate a new royal palace underlines his desire to restore to the town 
hall in Dam Square its former position as a ‘house of the people’ in the middle 
of the city. As a member of the city council, he managed to get this plan 
implemented as well. A design for a Beursplein in front of the Central Station 
with a road leading to Dam Square, although not implemented, shows how he 
wanted to fit the Central Station carefully into the organism of the city so that 
both buildings could play an active, edifying role in everyday life as gateways 
to the city with an iconographic message. 



Dankwoord 
 
Velen hebben een bijdrage geleverd aan mijn onderzoek en het tot stand komen van 
dit boek. Allen hier persoonlijk te noemen zou te ver voeren, maar een aantal van hen 
wil ik hier in het bijzonder bedanken. 

Als eerste mijn promotor Manfred Bock. Met zijn niet-aflatende kritische 
ondersteuning heeft hij structuur en inhoud van dit onderzoek in hoge mate mee 
bepaald. Zijn hartelijke aansporingen hebben er zeer toe bijgedragen dat het 
onderzoek na een onderbreking van vele jaren toch is voltooid. De commentaren van 
mijn promotiecommissie, in het bijzonder die van Kees Peeters, Auke van der Woud 
en Sible de Blaauw, zijn daarbij van grote betekenis geweest. Zij hebben mij geholpen 
het onderzoek op een aantal plaatsen te verbeteren en in de juiste context te plaatsen. 
Kees Peeters heeft het manuscript daarbij met ongekende zorg willen lezen, waardoor 
de tekst op vele plaatsen is aangescherpt en gepreciseerd. 

De collegiale samenwerking met Guido Hoogewoud en Jan-Jaap Kuyt aan de 
tentoonstellingscatalogus Cuypers en Amsterdam in 1985 was bepalend voor mijn 
eerste stappen in het Cuypersonderzoek. De open uitwisseling met Bernadette van 
Hellenberg Hubar-van Hövell tot Westerflier en Wies van Leeuwen heeft geholpen 
mijn onderzoek nader af te bakenen. Het werk met Bernard Colenbrander, Eric de 
Jong en Jean-Paul Baeten aan de catalogus bij de openingstentoonstelling van het 
Nederlands Architectuurinstituut ‘Stijl’ in 1993 heeft mijn blik op de negentiende-
eeuwse Nederlandse architectuur aanmerkelijk verbreed. 

Wijlen Dick van Woerkom en zijn opvolger Mariet Willinge hebben het, als 
beheerders van het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst (nu het 
Nederlands Architectuurinstituut), mogelijk gemaakt dat ik onder ideale 
omstandigheden onderzoek heb kunnen doen; Martin Boon, Marjanne Kok, Alfred 
Marks, Gert-Jan Niemandsverdriet, Christel Leenen en Letje Lips zijn daarbij vanuit 
het archief en de bibliotheek van het NAi steeds bijzonder behulpzaam geweest. 

Dick van Woerkom heeft mij bovendien door de ogen van een architect leren 
kijken naar de ontwerpen van Cuypers. Tegelijk heeft hij mij, vanuit zijn door een 
gelovig modernisme gevoede afkeer van diens werk, alert gemaakt op de historische 
vertekening in de beeldvorming rond Cuypers. De discussies met medeonderzoekers 
in het NDB, met name Vincent van Rossem, Kees Somer, Zef Hemel, Ton Idsinga en 
Jeroen Schilt waren, zeker op momenten van onzekerheid, van groot belang; 
regelmatige bezoekers als Thomas von der Dunk, Coert Peter Crabbe en Wilfred van 
Leeuwen hebben in informele gesprekken veel bijgedragen aan de verdere verbreding 
van mijn kennis en inzicht. 

Carel Alons en zijn opvolger Olchert Brouwer hebben het, als College van 
Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, goed gevonden dat ik een 
jaar studieverlof opnam en dit mede financieel mogelijk gemaakt. Henk Borgdorff, 
lector kunst en kunsttheorie aan de AHK, heeft mijn onderzoek een context geboden 
in zijn kenniskring. De medewerkers van de Academie van Bouwkunst Amsterdam 
hebben het mogelijk gemaakt dat ik een jaar verlof kon opnemen. Ik ben hun daar 
bijzonder dankbaar voor.  
Eelco van Wely, Marcel Witvoet, Els Brinkman, Ingrid Oosterheerd en Huug 
Schipper hebben op voorbeeldige wijze en met grote inzet van het manuscript een 
boek gemaakt. 

Tot slot wil ik allen danken die mij in de voorbije jaren persoonlijk hebben 
ondersteund.  



Aart Oxenaar (1958) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Universiteit 
van Amsterdam. Met steun van NWO deed hij aansluitend onderzoek naar het werk 
van P.J.H. Cuypers. Daarna werkte hij voor het Nederlands Architectuurinstituut te 
Rotterdam als publicist en tentoonstellingsmaker. Hij was oprichtend coördinator 
van het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg. Sinds 1998 is hij 
directeur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam. Daarnaast was en is hij actief 
in het ruimtelijk-advieswerk, onder andere als lid van het kwaliteitsteam IJburg en 
voorzitter van de Commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam en de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Haarlem. Naast zijn architectuurhistorisch 
werk, vooral gericht op de negentiende eeuw, publiceerde hij over hedendaagse 
architectuur in Nederland. 
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