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Hoofdstuk I. Opleiding, vorming en het begin van een carrière 
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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
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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
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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). 
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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 
d’après le texte anglais de A.W. Pugin et traduit en français par P. Lebrocquy, 
Brugge 1850. 
45 Zie J. Van Cleven, ‘Neogotiek en neogotismen’, p. 36. Over T.H. King 
(1822–1892) zie idem, ‘King, Thomas Harper, architect’, Nationaal 
Biografisch Woordenboek, XI, (1985), 420-425. Zijn promotieonderzoek ‘Het 
mecenaat van mgr. J.B. Malou en het centrum Brugge in de neogotiek 1849–
1864’ was bij afronding van dit onderzoek helaas nog niet beschikbaar.  
46 Cuypersarchief. 
47 A.W.N. Pugin, The True Principles of Pointed or Christian Architecture set 
forth in two lectures delivered at St. Marie’s, Oscott, Londen 1841 (heruitgave 
Oxford 1969); idem, An Apology for the Revival of Christian Architecture in 
England, Londen 1843 (heruitgave Oxford, 1969); idem, The present state of 
ecclesiastical architecture in England, Londen 1843 (heruitgave Oxford 
1969); idem, Contrasts: or, A Parallel between the Noble Edifices of the 
Middle Ages, and Corresponding Buildings of the Present Day; shewing the 
present decay of taste: accompanied by appropriate text, Londen 1836; 
tweede vermeerderde druk 1841 (heruitgave naar de tweede uitgave van 1841, 
Londen 1969). In 2003 verscheen een heruitgave van Constrasts en True 
Principles in één band met inleidingen van T. Brittain-Catlin. 
48 Pugin, Apology for the Revival, p. 2. 
49 Idem, p. 4. 
50 Pugin, True Principles, p. 1. Vgl. Stanton, Pugin, p. 81. 
51 Pugin was leraar ‘ecclesiastical antiquities’ aan dit seminarie, getypeerd als 
‘the powerhouse of the Catholic Midlands’. Zie T. Brittain-Catlin, 
‘Introduction’, in: Contrasts and The True Principles of Pointed or Christian 
Architecture, Reading 2003 (heruitgave), p. 1. Dat in een seminarie colleges 
werden gegeven over ontwerpen tekent volgens Brittain-Catlin het belang dat 
de katholieke clerus, in het bijzonder de president van Oscott, hechtte aan het 
idee dat ‘the spiritual and aesthetic revival of England were two sides of the 
same coin’.  
52 Pugin, True Principles, p. 62-63.  
53 In principe is deze observatie correct, wanneer men zich blind staart op het 
op een moduul gebaseerde systeem. In praktijk gingen de klassieken echter 
subtieler te werk: zie bijv. J.J. Coulton, Greek Architects at Work, Londen 
1982, hoofdstuk 4. 
54 Over de receptie van de Sint-Pieter bij de neogotici: N. Pevsner, Some 
Architectural Writers of the Nineteenth Century, Oxford 1972, p. 146, noot 51. 
Idem bij Cuypers: S. de Blaauw, ‘Ultramontane Ambivalence. The architect 
P.J.H. Cuypers and his first journey to Rome’,’in: A.W.A. Boschloo, E. 



   

                                                                                                                                                                     
Grasman, G.J. van der Sman (red.), ‘Aux Quatre Vents’. A Festschrift for Bert 
W. Meijer, Florence 2002, p. 355-362. 
55 Pugin, True Principles, p. 63-65. 
56 Op dit verband is bij herhaling gewezen: S. Muthesius, The High Victorian 
Movement in Architecture 1850–1870, Londen 1972, p. 1. Stanton, Pugin, p. 
81; H.W. Kruft, Geschichte der Architekturtheorie, München 1985, p. 377; 
vgl. idem p. 158-185 over de ‘relativistische Architekturästhetik’ van de 
achttiende eeuw in Frankrijk.  
57 Voor een overzicht van de discussie in Nederland: Van der Woud, 
Waarheid en karakter, passim. 
58 Pugin, Apology for the Revival, p. 23. Vgl. King; we willen geen ‘imitateurs 
serviles’ maar ‘hommes imbus de l’esprit rationnel des anciens architectes’. 
Waar Pugin het had over de ‘consistent spirit’ introduceert King hier het 
begrip ‘rationnel’. King, Vrais Principes, p. 15.  
59 Kruft, Architekturtheorie, p. 374.  
60 Stanton, Pugin, p. 84 spreekt in deze van een ‘traditionalist bias’. In 
historisch opzicht ging Pugins voorkeur uit naar de laatdertiende- en 
vroegveertiende-eeuwse Engelse gotiek, aangeduid als het ‘early decorated’ of 
‘late pointed’. 
61 King, Vrais Principes, p. 116. 
62 King, ‘Préface des éditeurs’, in: Vrais Principes, p. XVIII.  
Alexis François Rio leefde van 1837 tot 1841 in Londen, waar hij Pugin zal 
hebben ontmoet, en zijn geschriften behoorden, met die van Montalembert, 
tot de bronnen voor Pugins maatschappelijke en religieuze gedachtegoed en 
zijn kunstopvatting. Gezien de Franse herkomst van zijn familie was Pugin 
haast als vanzelf Frans geörienteerd. Rio ‘systematized the devotional 
principles of “Christian” art-criticism’, aldus Andrew Saint. Zie A. Saint, ‘The 
Fate of Pugin’s True Principles’, in: P. Atterbury, C. Wainwright, Pugin. A 
Gothic Passion, Londen 1994, p. 272-287, p. 277. Vgl. Brittain-Catlin, 
‘Introduction’, p. vi: in de tweede druk van de Contrasts uit 1841 werden 
verwijzingen toegevoegd naar Rio en Montalembert, toen de twee 
toonaangevende cultuurcritici en steunpilaren van de neogotische beweging 
in Frankrijk, en zelfs een complete tekst opgenomen van de laatste: ‘Account 
of the destructive and revived pagan principle in France, by Mgr. le Comte de 
Montalembert’.  
63 Zie De Maeyer, St. Lucas, p. 63 e.v. 
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 
waarin sprake was van een organische samenhang (‘organic wholeness’) een 
literaire topos vormt die al voor Pugin (en King) in Engeland en elders opgeld 
deed in een reeks ‘criticisms of the Age’. P. Stanton, ‘Sources of Pugin’s 
Contrasts’, in: J. Summerson (red.), Concerning Architecture. Essays on 
Architectural Writers and Writing Presented to N. Pevsner, Londen 1968, p. 
120-139, p. 130 e.v. Ook in Nederland komt dit denkmodel voor: zie J. 
Kneppelhout, ‘L’Ère Critique’ (1837). in: Opuscules de Jeunesse, I, Leiden 
1848, p. 28-59, een tekst die Thijm zeker kende en mogelijk ook Cuypers had 
gelezen. De christelijk-katholieke Middeleeuwen worden hierin, als in de 
Engelse voorbeelden, als ‘ère organique’ afgezet tegen de postreformatorische 
tijd als ‘ère critique’. De eigen tijd beschouwde Kneppelhout als wel zeer 



   

                                                                                                                                                                     
curieus: ‘il faut de la critique à propos de la critique’.  
65 J. F. White, The Cambridge Movement. The Ecclesiologists and the Gothic 
Revival, Cambridge 1962. De Cambridge Camden Society (1839–1846) was in 
haar doelstelling in hoofdzaak gericht op onderzoek naar en restauratie van 
‘Ecclesiastical Architecture and Antiquities’, op zoek naar de veronderstelde 
beginselen van de middeleeuwse bouwmeesters; haar opvolger, de 
Ecclesiological Society (vanaf 1846), richtte zich nadrukkelijk ook op ‘the 
recognition of correct principles and taste in the erection of new churches’. 
Zie p. 49-50 en Appendix B, p. 225 en 228 voor de doelstellingen. 
66 Zie White, Cambridge Movement, p. 198. Zelfs kardinaal Wiseman, 
beschermheer van Pugin, ontwikkelde na diens dood vanuit een heroriëntatie 
op Rome een voorkeur voor de renaissance. Over Hansom, Wiseman en 
Pugin zie C.L. Eastlake, A History of the Gothic Revival, 1872 (heruitgave 
Leicester 1970) p. 346-348. 
 67 Vgl. De Maeyer, St. Lucas, p. 74: deze noemt de neogotiek in België ‘design 
van het reveil’. Vgl. de positie van Neale en Webb, vaders van de Cambridge 
Cambden Society, uiteengezet in hun ‘Introductory Essay’, in: The Symbolism 
of Churches and Church Ornaments. A Translation of the First Book of the 
Rationale Divinorum Officiorum, written by William Durandus, sometimes 
bishop of Mende, with an introductory essay and notes, Leeds 1843. 
Hierover: White, Cambridge Movement, p. 68-79. 
68 W. Wouters, ‘Broeders en baronnen. Het ontstaan van de Sint-
Lucasscholen’, in: J. De Maeyer (red.), De St. Lucasscholen en de neogotiek 
1862-1914, Leuven 1988, p. 157-217. Béthune was medeoprichter en bleef in 
artistiek opzicht tot in de jaren negentig toonaangevend. 
69 Open brief van A.W. van Dam, E.S. Heinincx en Is. Warnsinck aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken, Amsterdam, 23 december 1841. Met 
Memorie van Toelichting. Integraal opgenomen in: Roelofs Heyrmans (red.), 
Gedenkschrift van de Koninklijke Academie, bijlage VII. Over de Vierde 
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