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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 



 

 
Concept proefschrift Aart Oxenaar (deze versie afgedrukt op 11/13/09)    

4

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’.  



 

 
Concept proefschrift Aart Oxenaar (deze versie afgedrukt op 11/13/09)    

28

 

‘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 
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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 



 

 
Concept proefschrift Aart Oxenaar (deze versie afgedrukt op 11/13/09)    

38

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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architect der Rijks Museumgebouwen als overzicht van diens 
kunstenaarsloopbaan gedurende meer dan vijftig jaren omvattende 
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Pieters over hun reis door het Rijnland in 1850.  
10 Over de ontwikkeling van het tekenonderwijs in relatie tot de bevordering 
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Uitgebreider bij Schiphorst, ‘Een toevloed van werk’, p. 279-291. Een 
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Cuypers, F. Stoltzenberg, E. Colinet, Album van ornamenten en andere 
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33 Lijst van Chefs, Cuypersarchief. 
34 Linssen, Verandering en verschuiving, p. 212-226 geeft staatjes van 
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35 Didron, ‘Quelques jours en Allemagne’, p. 277. 
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des éditeurs’ in: Vrais principes. 
37 Zie Schiphorst, ‘Een toevloed van werk’, p. 194. 
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39 Egbert, Beaux-Arts Tradition, p. 114-115. 
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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 
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Ook K.P.C. de Bazel, J. Lauweriks, C.H. Peters en J. van Straaten brachten 
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41 Zie hierover: Martis, ‘Ontstaan kunstnijverheidsonderwijs in Nederland’.  
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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.  


