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De onbruikbaarheid van de kathedraal als ideaalmodel 

 

Al bij een van zijn eerste stadsparochiekerken, de St. Laurentius in Alkmaar 

(1857–1858), werd Cuypers geconfronteerd met het gegeven dat een 

neogotisch kerkgebouw in de negentiende-eeuwse stad door de referenties 

aan de Middeleeuwen niet als vanzelf ook de plaats en de betekenis kreeg die 

het toen had.1 

De St. Laurentiuskerk stond terug van de straat, omsloten door een 

bouwblok, en bleef vrijwel onzichtbaar, zeker toen er geen geld bleek voor de 

bouw van de geplande toren. Slechts op papier kreeg het gebouw een plaats 

in het stadsbeeld: Thijm suggereerde met zijn beschrijving in de Dietsche 

Warande dat het aan twee kanten vrij stond en ter illustratie van zijn verhaal 

werd bij de Franse lithograaf Leon Gaucherel, een leerling en medewerker 

van Viollet-le-Duc, een perspectieftekening besteld waarin de kerk mét toren 

werd voorgesteld op een straathoek en met een ruim voorplein aan de 

gracht.2 Om het beeld compleet te maken werd naast de kerk een pastorie 

geplaatst naar neogotisch ontwerp – een pand dat Cuypers, voor zover na te 

gaan, nooit heeft getekend. 

De kerk stond in de negentiende eeuw niet meer als vanzelfsprekend midden 

in de parochie en men was ook weinig geneigd er ruimte voor te maken. Deze 

moest zich, op dezelfde manier als ‘nieuwkomers’ als de opera, het station, de 
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bank, het verzekeringskantoor of de grote hotels, via de vrije markt een plaats 

zien te verwerven in de bestaande structuur of in de nieuwe wijken van de 

stad. Toevallige omstandigheden (huizenbezit van de parochie, de locatie van 

een schuur- of schuilkerk, prijs en beschikbaarheid van grond) bepaalden 

veeleer de plaats van het kerkgebouw, dan de (gewenste) plaats van de kerk 

in de gemeenschap. Om de leer en de liturgie van de negentiende-eeuwse 

kerk vorm te geven en het religieus ‘renouveau’ te doen spreken in de stad 

kon, zo werd ook Cuypers langzaam duidelijk, dan ook niet worden volstaan 

met het werken naar, laat staan het kopiëren van middeleeuwse modellen. 

Om betekenis te hebben, om ‘effect’ te sorteren – de term is van Pugin3 – in 

stad en stadsbeeld, moest het gebouw in de compositie reageren op de 

stedenbouwkundige situatie. 

Aanvankelijk lijkt men gedacht te hebben dat de middeleeuwse kathedraal 

hierbij nog als model kon fungeren. Het vrijleggen van een aantal 

gerestaureerde kathedralen lijkt er op te wijzen dat men meende hierin een 

middel te hebben gevonden om deze als type succesvol te kunnen handhaven 

in de moderne stad. In Keulen (Dom) en Parijs (Notre-Dame) zag Cuypers 

min of meer voor zijn ogen hoe rond de herstelde en/of voltooide kathedralen 

ruimte werd geschapen en er een voorplein werd gemaakt om het 

dubbeltorenfront de benodigde ruimte te geven. In vervolg op zijn restauratie 

van de Munsterkerk in Roermond, waarbij de van oorsprong romaanse 

kloosterkerk met een dubbeltorenfront kathedrale allure kreeg, streefde hij 

naar eenzelfde vrijstaande situering van de kerk aan een plein.4 Maar binnen 

de neogotische beweging kwam men al snel tot de conclusie dat de 

kathedraal, dat wil zeggen het klassiek middeleeuwse basilicale schema met 

dubbeltorenfront en voorplein, als een doodlopend spoor moest worden 

beschouwd bij het zoeken naar oplossingen voor de stadsparochiekerk, te 

beschouwen als de belangrijkste opgave van de kerkbouw in de negentiende 

eeuw.5  

Pugin stelde al in 1840 in The Present State of Ecclesiastical Architecture dat 

het tijdperk der kathedralen voorbij was: ‘However glorious, magnificent and 

edifying as were the great cathedral and abbatical churches, (...) we cannot 
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turn to them in our present condition as objects of imitation. To rival them is 

wholly out of the question; to produce a meagre and reduced copy would be 

little better than caricaturing past glories.’ Nog voor hij zijn eerste kerkelijke 

bouwopdracht binnen had, werd Cuypers geconfronteerd met deze stelling: 

de passage werd door King verwerkt in de Vrais Principes.6 Pugin 

propageerde de middeleeuwse parochiekerken, gebouwd volgens de lokale 

traditie, als de bewaarders van het beginsel waarnaar het eigentijdse 

katholieke kerkgebouw moest worden ontwikkeld. Deze ontleenden hun 

‘picturesque effect’, hun ‘natural beauty’ aan het feit dat ‘the ancient 

designers (...) regulated their plans and designs by localities and 

circumstances’; ‘they made them essentially convenient and suitable to the 

required purpose, and decorated them afterwards’.7 Hij ondersteunde zijn 

campagne met de publicatie van een reeks eigen ontwerpen, gezamenlijk 

gepresenteerd op het frontispies van zijn Apology for the Revival of Christian 

Architecture in England (1843), dat daarmee de lading kreeg van een 

manifest voor de nieuwe opvatting. Het frontispies is te lezen als een 

morfologie van het kerkgebouw en tegelijk als modellenboek, als een reeks 

compositorische oplossingen voor het sprekend inpassen van de katholieke 

liturgie in verschillende stedenbouwkundige situaties.8 De toren, vooral de 

steeds wisselende plaats van de toren, is daarbij een centraal gegeven.9 Naar 

gelang de context koos hij ook wel voor een compositie gecentreerd rond een 

vieringtoren; in een enkel geval paste hij een dubbeltorenfront toe. De 

katholieke St. Giles te Cheadle, zijn tot dan meest persoonlijke verwerking 

van de historische voorbeelden, werd tegelijk het prototype voor de moderne 

Engelse parochiekerk – een type dat in de praktijk overigens evenzeer door 

de anglicanen werd gebruikt als door de katholieken.10 In 1847 verschaften 

de gebroeders Brandon met het overzichtswerk Parish Churches en hun 

Analysis of Gothic Architecture in tweemaal twee rijkgeïllustreerde delen 

zowel bruikbaar historisch bronnenmateriaal voor de verdere ontwikkeling 

van de parochiekerk als de analyses nodig voor de consistente toepassing 

hierbij van de ‘ware beginselen’.11 De Ecclesiologist bleef tot in de jaren zestig 

systematisch voorbeelden van eigentijdse toepassing van de beginselen 
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publiceren in de rubriek ‘New Churches’.  

In Frankrijk bleef de kathedraal in de geschriften van de beweging sterk op 

de voorgrond. Didron bleef dromen van ‘l’ideal que le moyen-age a réalisé’.12 

Dat in de architectuurtheorie van Viollet-le-Duc de kathedraal een centrale 

plaats bleef innemen, ook nadat hij begin jaren vijftig afstand had genomen 

van de beweging, had andere dan ecclesiologische redenen. Deze was een 

belangrijk argument in zijn polemiek met de Académie des Beaux-Arts, als 

het ‘monument type’13 van de middeleeuwse kerkbouw en de representatie bij 

uitstek van de rationele beginselen, en deze kon dus niet zonder meer worden 

afgeschreven als model – waarover later meer.14 Maar als het ging om het 

vinden van modellen en beginselen voor de eigen tijd, werd ook in Frankrijk 

in de loop van de jaren vijftig de analyse van de parochiekerken uit de 

Middeleeuwen gepropageerd.15 De eenvoudige, nog sterk romaans 

aandoende kerk van Monréal (Yonne) werd zowel in de Annales 

Archéologiques als in de Encyclopédie d’Architecture, het blad waar Viollet-

le-Duc begin jaren vijftig naar overstapte, gepubliceerd. Didron voegde er 

zelfs een bestek en een begroting bij, om aan te geven wat de bouw van een 

dergelijke kerk in de eigen tijd zou kosten.16 De ontwerpen en de uitgevoerde 

kerkgebouwen van Viollet-le-Duc en die van zijn leerlingen laten zien dat er 

ook in Frankrijk een duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen kathedraal 

en parochiekerk, tussen historisch ideaal en eigentijdse praktijk. In zijn 

historische beschrijving van de ontwikkeling van de parochiekerk benadrukte 

Viollet-le-Duc dat in deze kerken wel dezelfde beginselen waren toegepast als 

bij de kathedraalbouw, maar niet de elementen hiervan waren gekopieerd.17 

In 1867 publiceerde Anatole de Baudot, leerling van Viollet-le-Duc, Églises de 

bourgs et de villages, een rijkgeïllustreerd werk, waarin middeleeuwse 

voorbeelden – ‘pouvant servir de types (...) pour les constructeurs appèlés à 

élever des édifices modestes’ – werden gepubliceerd naast eigentijdse 

oplossingen, met daarbij een duidelijke waarschuwing tegen het kopiëren.18  

Zelfs uit de Keulse Dombauhütte kwamen in de jaren vijftig ‘realistische’ 

geluiden. Reichensperger liet zijn basisprogramma voor de parochiekerk in 

de Fingerzeige vergezeld gaan van een waarschuwing tegen het maken van 
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‘Zwergdome’; een aan de kathedraal ontleend monumentaal 

dubbeltorenfront wees hij af, zowel om financiële als om compositorische 

redenen.19 Wat betreft de middeleeuwse parochiekerken stelde hij dat er 

weliswaar een ‘Gleichartigkeit des Typus’ was, maar tegelijkertijd ‘die grösste 

Mannichfaltigkeit’ in de uitwerkingen. Daarom waarschuwde hij, bij het 

geven van een aantal ‘Regeln’ waaraan de hand moest worden gehouden bij 

het ontwerpen van de eigentijdse parochiekerken, tegelijkertijd voor het 

ontstaan van ‘Normalpläne’.20 Dit laatste was waarschijnlijk een reactie op 

Von Klenzes Anweisung zur Architectur des christlichen Cultus (München 

1822–1824), een plaatwerk waarin een reeks algemeen toepasbare 

standaardtypen werd gegeven voor de kerkbouw. Statz publiceerde met het 

oog op de ‘besoin pratique’ eerst en vooral zijn eenvoudigste ontwerpen – 

overigens ‘zuiver’ archeologisch en daarin sterk modelmatig – en stelde in 

zijn voorwoord bij het plaatwerk dat in het kerkontwerp de nadruk moest 

liggen op ‘former un ensemble d’un façon organique et vivante’ boven ‘un 

juxtaposition méchanique de formes et membres empruntés d’ailleurs’.21  

Men bleef dromen van de kathedraal als ideaalmodel, als ‘monument type’, 

maar deze droom werd al in de jaren vijftig en zestig van de negentiende 

eeuw ingehaald door de eisen van de tijd.22 De nieuwe opgave was een groot 

kerkgebouw te ontwerpen, dat, gezien de bedreigde positie van het 

katholicisme, optimaal moest spreken op vaak onmogelijke locaties in 

bovendien veelal armoedige wijken, en dat als aangenomen werk voor een 

relatief laag budget snel moest kunnen worden uitgevoerd. In Engeland sprak 

men toepasselijk van de ‘slum minster’. Ook hierin onderscheidde de kerk 

zich niet van andere ondernemingen. Het kerkgebouw als afspiegeling van 

een historisch ideaalmodel maakte – althans bij de ‘progressieven’ in de 

beweging – plaats voor een gebouw dat zich voegde naar het beschikbare 

budget, het programma, en vooral de stedenbouwkundige situatie en het 

stadsbeeld ‘d’un façon organique et vivante’, om met Statz te spreken. De 

confrontatie met deze opgave leidde bij Cuypers begin jaren zestig tot een 

doorbraak naar een daadwerkelijk ‘rationele’ ontwerpmethode, naar 

disposities en composities die waren ontwikkeld op grond van het 



 

 
  

6

programma en de stedenbouwkundige situatie, los van de historische 

modellen.23 
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De dertiende eeuw als ‘rigtsnoer’ 

 

In zijn eerste jaren werkte Cuypers vanuit een algemeen geldig ideaalmodel 

voor de parochiekerk. In tegenstelling tot wat hij bij Pugin en Reichensperger 

had gelezen, nam hij voor zijn vroegste ontwerpen de kerken van de 

dertiende eeuw ‘zoowel voor de vormen en de dispositie, als voor de 

constructie’ tot ‘rigtsnoer’, zoals hij schreef in de memorie van toelichting bij 

het schetsontwerp voor de St Martinuskerk in Wijck.24 De houten maquettes 

van de St. Lambertus te Veghel en de St. Martinus te Wijck – beide door hem 

gepresenteerd als ontwerpen naar dertiende-eeuws voorbeeld – reisden na 

Amsterdam nog tot in de jaren zestig van tentoonstelling naar 

tentoonstelling. Deze maquettes waren in eerste instantie gemaakt om de 

individuele opdrachtgevers te winnen voor zijn plan en dienst te doen bij de 

bouw, maar deze werden nu ook in figuurlijke zin ‘modelkerk’, werden als 

paradigma ingezet om de nieuwe opvatting over kerkbouw te propageren.25 

Dit model stond echter van het begin af op gespannen voet met de eisen van 

de tijd. Het was minder geschikt voor de eigentijdse liturgie, de grondslag 

voor het programma van eisen van het kerkgebouw, dan Cuypers en Thijm de 

Nederlandse clerus wilden doen geloven. 

Binnen de neogotische beweging hield men zich intensief bezig met de 

verhouding tussen liturgie en kerkgebouw. Hierbij was echter niet de 

dertiende eeuw het ‘rigtsnoer’, maar een programma opgesteld door Pugin, 

dat aan het begin van de jaren vijftig door King en Reichensperger werd 

vertaald en bewerkt voor het vasteland van Europa.26 Kort samengevat kwam 

dit – in de versie van Reichensperger – op het volgende neer: een ruim, liefst 

rechthoekig schip met een vrij zicht op koor en altaar, het laatste omstraald 

van gekleurd licht, invallend door gebrandschilderd glas; een meubilering 

met tabernakelaltaar, eventueel zijaltaren, steeds zo opgesteld dat deze goed 

zichtbaar waren vanuit het schip, koorhek, communiebank, preekstoel, 

biechtstoelen, kerkbanken en een doopvont, dit laatste bij voorkeur opgesteld 

aan de noordwestzijde van de kerk. Bij de kerk hoorde een hoge toren om 

deze uit de verte aan te kondigen; annexen als sacristie en schatkamer 
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dienden als zelfstandige elementen herkenbaar te zijn om de schaal van het 

gebouw afleesbaar te maken en een bijdrage te leveren aan het schilderachtig 

effect van het complex. Daarnaast werd een aantal elementaire aspecten van 

de kerkbouwsymboliek steeds benadrukt: kruisvorm van het schip, oriëntatie 

van het koor en een duidelijke driedeling in plattegrond 

(voorportaal/schip/koor) en opstand (scheibogen/triforium/lichtbeuk). In 

Nederland, zeker bij Cuypers, vormde een orgeltribune met zangkoor, 

geplaatst tegen de westwand, dus achter in de kerk, een vast onderdeel en 

behoorden ook kruiswegstaties min of meer tot het standaardinterieur van de 

neogotische kerk.  

Grosso modo betekende dit programma niet veel anders dan een 

(her)bevestiging van de Romeinse liturgie, binnen de kaders daarvoor 

geschapen door het Concilie van Trente (1545–1563).27 Ondanks hun 

(neo)middeleeuwse retoriek moeten de architecten van de beweging zich er 

bewust van zijn geweest dat zij zich met het propageren van een feitelijk 

dertiende-eeuwse liturgische dispositie bij voorbaat zouden diskwalificeren 

als kerkenbouwers. Het zal dan ook geen toeval zijn dat Pugin in The Present 

State nadrukkelijk verwees naar het Rituale Romanum, het Ceremoniale 

Episcoporum en het Missale, het Romeinse misboek – de drie canonieke 

teksten voor de katholieke liturgie – en dat hij zich voor zijn uitwerking van 

de liturgische vormentaal expliciet baseerde op geldende kerkelijke 

voorschriften. King voegde in zijn bewerking van Pugins programma in de 

Vrais Principes een waarschuwing toe steeds de Rubrieken te volgen en de 

uitspraken van de Congregatie van de Riten.28 Viollet-le-Duc nam een wat 

meer uitgesproken standpunt in. Hij liet in zijn Dictionnaire duidelijk blijken 

de veranderingen in de vormgeving van de liturgie na de dertiende eeuw, met 

name de ontwikkelingen in het sanctuarium, te beschouwen als een inbreuk 

op de eenvoud, de samenhang en de schoonheid van het middeleeuwse 

systeem. Hij zag deze veranderingen als een esthetische verwording van de 

liturgische dispositie van de katholieke kerk. In zijn teksten verwees hij 

herhaaldelijk naar Durandus en zijn Rationel als dé bron waaruit men de 

katholieke Middeleeuwen kon leren kennen. Hij citeerde gedetailleerd diens 
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voorschriften voor de inrichting van het kerkgebouw en plaatste deze 

tegenover latere ontwikkelingen, in het bijzonder de toevloed aan elementen 

in de veertiende en vijftiende eeuw, door hem beschouwd als ‘décorations 

parasites’, waarbij hij vooral doelde op de steeds rijkere retabels; de ‘goût 

quelque peu désordonné’ van de zestiende eeuw – het Concilie van Trente 

had in zijn ogen blijkbaar geen positieve invloed gehad op de vormgeving van 

de liturgie – en vooral de negatieve invloed van de barok in de zeventiende en 

achttiende eeuw, die met zijn ‘décorations théâtrales’, zijn vele gipsen figuren 

en ‘verschrikte’ engelen, omgeven door een overdaad aan verguld houten 

stralen, naar zijn opvatting was gespeend van iedere traditie.29 Maar in zijn 

ontwerppraktijk hield hij zich aan de geldende liturgische voorschriften.30 

Wel maakte hij gebruik van de vrijheid die deze voorschriften in artistieke zin 

boden. Vanuit de kerk werden, ook na Trente, in feite geen voorschriften 

gegeven ten aanzien van architectuur en kunst. Alles aan stijlen paste, zolang 

de kern, het apparaat van de eredienst en de bediening van de sacramenten, 

maar correct was. Dat gaf hem de mogelijkheid eenvoudige, ‘rationele’ 

middeleeuwse voorbeelden in te zetten en de elementen in de kerk waar geen 

precedent voor was in de dertiende eeuw vorm te geven naar de rationele 

beginselen en de decoratie af te leiden uit de structuur van het object en de 

toegepaste materialen.31  

Overigens mag aan het handhaven van de voorschriften uit Rome meer dan 

alleen liturgische betekenis worden toegekend. Pugins ijver voor de terugkeer 

naar de bron van de katholieke liturgie was, naast zijn voorliefde voor de 

artistieke beginselen van de nog geheel katholieke Middeleeuwen, ook een 

daad van verzet tegen de invloed van de vorst en het parlement op de kerk in 

Engeland – nota bene een parlement waar, zo constateerde hij met afgrijzen, 

ook niet-religieuze liberalen een stem in hadden. Rome was voor Pugin als 

onafhankelijk centrum van de kerk en geestelijk middelpunt van de 

christelijke wereld tevens een symbool voor de vrijheid van godsdienst en de 

scheiding van kerk en staat.32 Het Romeins Missaal kreeg zo naast een 

dwingende en unificerende ook een strijdbare lading, die goed zal hebben 

aangesloten bij de nog wankele positie van de katholieke kerk en haar liturgie 
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in de Nederlandse kerkprovincie, die pas in 1853 aan zijn status als 

missiegebied was ontstegen. Ook Cuypers lijkt dit zo te hebben ervaren. Hij 

had weliswaar moeite met de ‘aristokratische geest’ binnen de roomse 

hiërarchie, zoals herhaaldelijk naar voren komt in de correspondentie met 

zijn tweede vrouw Nenny Alberdingk Thijm (zie verder). Maar hij was tegelijk 

een trouw aanhanger van de Paus, als symbool van de vrije katholieken. Dit 

liet hij zien in de monumentale wandschilderingen voor een huiskapel te 

Grave, waarschijnlijk gebouwd voor de paters jezuïeten. Hierop is te zien hoe 

de Nederlandse katholieken, onder wie Thijm en hijzelf, zich scharen rond 

paus Pius IX en zich opwerpen als hoeders van de Pauselijke Staat, op het 

moment dat deze werd bedreigd door wat hij zag als de liberale hordes van 

Garibaldi.33 Cuypers was, kortom, niet erg ‘rooms’, maar wel ‘paaps’.  

Uit het programma van de parochiekerk zoals dat gehanteerd werd binnen de 

neogotische beweging blijkt al dat het niet het doel was terug te keren naar de 

dertiende eeuw. Het streven was het kerkinterieur naar de geldende 

liturgische voorschriften zo veel mogelijk naar middeleeuws voorbeeld vorm 

te geven en daar waar geen middeleeuwse voorbeelden waren de 

interieurelementen en de ruimtelijke structuur van het gebouw naar rationele 

beginselen uit te werken. De samengevatte kerkruimte, met een open 

verbinding tussen schip, koor en altaarkapellen en de centrale plaats voor het 

tabernakelaltaar, waren typisch voor het eigentijdse streven naar een 

‘volksverbonden’ liturgie, waarin sterk de nadruk werd gelegd op het 

gezamenlijk vieren van eucharistie en communie in directe verbondenheid 

met de handelingen op het altaar.34 Als ensemble vormen de ruimte en de 

meubels (communiebank, preekstoel, biechtstoel, kerkbanken en de 

kruiswegstaties35) een typisch negentiende-eeuwse dispositie en in die zin 

een eigentijds kerkinterieur.36 

De doelstellingen van de beweging – zeker van de ‘progressieve’ generatie uit 

de jaren vijftig – waren dan ook meer van esthetische dan van theologische 

en ultramontane aard. Het programma was uiteindelijk een gegeven en zij 

zochten slechts naar mogelijkheden het naar hun esthetische opvattingen te 

interpreteren.37 Zolang de kern van het liturgisch programma overeind bleef 
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was er, als gezegd, voldoende ruimte dit naar eigen inzicht aan te kleden met 

middeleeuwse vormen en historiserende beeldprogramma’s.38 De St. 

Lambertuskerk te Veghel werd bijvoorbeeld gewijd aan Maria en in het teken 

gezet van het in 1854 afgekondigd dogma van haar Onbevlekte Ontvangenis, 

een eis van de opdrachtgever deken Van Miert. Maar het propageren van deze 

devotie – waaraan na 1854 vrijwel alle nieuwe parochiekerken werden gewijd 

– werd in het iconografisch programma gecombineerd met verwijzingen naar 

de in deze Brabantse regio al sinds de Middeleeuwen populaire devotie voor 

St. Lambertus en in de volksmond werd de kerk vernoemd naar deze tweede 

schutspatroon.  
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Worsteling met de ‘modelkerk’ 

 

De reeks ontwerpen voor stadsparochiekerken uit de jaren vijftig (Veghel, 

1855; Wijck, 1855; Alkmaar, 1857/58; Eindhoven, 1858/59) laat zien hoe 

Cuypers worstelde om zijn ideaal van een stadsparochiekerk naar dertiende-

eeuws model onder de moderne condities overeind te houden en dit 

uiteindelijk, onder druk van de veranderde omstandigheden, inruilde voor 

een gerationaliseerde kerkbouw. Het programma van eisen en de praktijk van 

de negentiende-eeuwse kerkbouw haddden weinig meer gemeen met de 

Middeleeuwen, zo werd hem duidelijk, en hij begon te beseffen dat zijn 

‘modelkerk’ om succesvol te zijn, moest worden aangepast aan de nieuwe 

realiteit.  

Voor de St. Lambertusparochie te Veghel ontwierp hij in 1855, gevraagd ‘eene 

groote kerk te maken voor zoo min geld als mogelijk was’ een eenvoudige 

maar ruime kruisbasiliek, van het genre dat Statz sinds enige jaren veelvuldig 

bouwde in het Rijnland, met hoge toren, fors transept, en relatief rijke 

koorpartij met kapellenkrans en sacramentskapel.39 Schip en koor vormen 

ruimtelijk en visueel een eenheid, een thema dat in Engeland pas in de jaren 

zestig opgeld zou doen,40 maar zijn fysiek van elkaar gescheiden door een 

koorhek, een hommage aan Pugin en diens ijver voor terugkeer van de ‘rood 

screens’. De driedeling in de opstand, met een decoratie van het 

schijntriforium naar eigen vinding, en de plaats van de doopkapel zijn weer 

volgens het programma van eisen van de beweging. Met de ingebouwde 

biechtstoelen, een middel om de transeptwanden zowel binnen als buiten te 

verlevendigen, introduceerde Cuypers een gotische vorm voor een barok 

thema, want biechtstoelen, laat staan ingebouwde biechtstoelen, kwamen in 

de Middeleeuwen niet voor.41 Het begrip ‘development’ of de ‘progrès 

continue’, werd hier in de praktijk gedemonstreerd. Een van oorsprong barok 

meubelstuk werd voor een negentiende-eeuwse kerk naar middeleeuwse 

beginselen vormgegeven en gedecoreerd, met als resultaat ‘Neubildung’.  

Het schetsontwerp voor de St. Martinus te Wijck, uit hetzelfde jaar, was in 

overeenstemming met het beperkte budget eenvoudiger in de uitwerking.42 
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Opnieuw een bakstenen kruisbasiliek, nu met meer Engelse (Puginiaanse) 

trekken: een laag schip met brede zijbeuken, een diep koor met vierkante 

afsluiting, een zware toren met lage geledingen maar zeer hoog opgetrokken 

spits en overheersend gesloten volumes en strakke wanden in compositie en 

gevelopbouw. De ‘modelkerk’ was dus, zo kan worden vastgesteld, van het 

begin af in wezen eclectisch, waarbij Cuypers zich meer lijkt te hebben 

gebaseerd op de beschikbare voorbeelden van neogotische kerken uit de 

beweging, dan op de historische modellen. 

Bouwpastoor en kerkbestuur stelden in beide gevallen hoge eisen aan de 

kerkruimte en de werking van het gebouw in de stad en Cuypers werd 

genoodzaakt zijn eerste ontwerpen te herzien, terwijl er nauwelijks extra 

budget ter beschikking werd gesteld. Veghel, ‘een aanzienlijke vlek 

stadsgewijze gebouwd’,43 maakte als nieuw regionaal centrum juist een snelle 

groei door en bouwpastoor Van Miert wilde een groter en meer monumentaal 

kerkgebouw. Het schip werd met een travee verlengd en voorzien van een 

stenen gewelf met luchtbogen, de torenspits werd rijker uitgewerkt en het 

geheel ‘meer cierlijkheid’ bijgebracht.44 De kerk lag aan het korte eind van 

een brink, met als pendant het raadhuis, en moest met hoog schip en rijke 

toren nadrukkelijk de nieuwe kroon van de stad worden.  

In Wijck, de voorstad van Maastricht, moest de nieuwe kerk een 

middeleeuwse voorganger vervangen, die vlak aan de vestingmuur had 

gestaan, direct bij een stadspoort, met het koor aan de invalsweg en het 

torenfront gericht naar de Maas. Net toen het schetsontwerp werd ingediend, 

begon echter de ontmanteling van de vesting en ook het perceel voor de 

nieuwe kerk werd daarbij vrijgelegd. Bouwpastoor Van Laar besefte: ‘dat wat 

het monumentale karakter aangaat de nieuwe kerk niet dien indruk zal geven 

die men van zoodanig kunstgewrocht bij eene der hoofdingangen der stad 

geplaatst, meent te mogen vorderen’. Om het vrijliggende zij- aanzicht van de 

kerk te verbeteren, moest het schip verhoogd worden en daarmee ook de 

toren. Met het argument dat de kerk door haar plaats in het stadsbeeld ook 

een algemeen belang vertegenwoordigde, werd hiervoor extra subsidie 

verkregen van de gemeente, de provincie en het Rijk.45  
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De ‘modelkerk’ van Cuypers werd dus van meet af aan gemangeld door de 

harde eisen van zijn opdrachtgevers: de kerk moest groter, monumentaler, de 

begroting lager, en dat bij een hoog bouwtempo.46 Om zijn ontwerpen 

overeind te houden, probeerde hij herhaaldelijk zijn opdrachtgevers, de 

kerkfabriek, te bewegen voor eigen rekening te bouwen (dat wil zeggen 

zonder aannemer) en hij aarzelde niet zich daarbij persoonlijk garant te 

stellen voor eventuele overschrijdingen van de begroting. In Veghel wist hij 

dit uiteindelijk ook door te drukken.47 Dit gaf hem greep op het bouwtempo, 

waarbij hij uitgaven over meer jaren kon uitsmeren en bespaarde de marge 

van de aannemer op de prijs van de materialen; het stelde hem bovendien in 

staat zelf de ambachtslieden te kiezen. In de meeste gevallen moest hij zich 

echter neerleggen bij een openbare aanbesteding; door fasering van de bouw 

in apart aan te besteden kavels trachtte hij daarbij te voorkomen dat 

belangrijke elementen in zijn ontwerp bij voorbaat werden wegbezuinigd. De 

lopende begroting bleef zo binnen de perken, terwijl steeds wissels op de 

toekomst konden worden genomen. In Wijck suggereerde hij al in de 

memorie van toelichting bij het schetsontwerp dat stenen gewelven ook later 

konden worden uitgevoerd. Het opgaand metselwerk zou dan, mits ‘mèt de 

arcs doubleaux der zijbeuken’, in eerste instantie tot de aanrasering worden 

uitgevoerd, terwijl de gewelven later konden worden gemaakt. De kap, zo 

stelde hij voor, kon tijdelijk worden voorzien van een getimmerd plafond. In 

Alkmaar haalde hij de bovenste geleding van de toren en de spits uit de 

begroting, zodat op korte termijn werd bezuinigd, maar voltooiing op den 

duur toch onvermijdelijk was.48 Decoratief beeldhouwwerk werd vrijwel 

steeds buiten de eerste aanbesteding gehouden en pas in een later stadium in 

het werk gekapt. Voor Veghel ontwierp Cuypers zelfs een kapiteel dat in twee 

fasen gedecoreerd kon worden. De stenen ‘met bos voor beeldhouwwerk’ 

moesten al in eerste aanleg geplaatst worden, maar konden zonodig – al of 

niet tijdelijk – worden voorzien van geschilderd vlakornament, met sjablonen 

snel en goedkoop aan te brengen.  

In de definitieve ontwerpen is te zien hoe Cuypers trachtte zijn in de grond 

eenvoudige modelkerk bij vergroting (‘multiplicatie’) overeind te houden en 



 

 
  

15

tegelijk het ‘effect’ van het kerkgebouw in de stad te versterken door er 

elementen aan toe te voegen: een steeds rijkere uitwerking van de torenspits 

(Veghel), verhoging van de lichtbeuk (Wijck), een dubbeltorenfront met 

monumentale portalen (Eindhoven), een rijkere of meer sprekende 

uitwerking van de oostpartij (Veghel, Alkmaar, Eindhoven). Stuk voor stuk 

elementen afkomstig van de dertiende-eeuwse kathedralen. Deze was als 

paradigma binnen de beweging dan wel naar de achtergrond verdwenen, 

maar speelde als beeld nog steeds een rol. 

De ijver die Cuypers daarbij aan de dag legde voor de introductie van een 

gemetseld gewelf ter overspanning van het schip – bij het schetsontwerp voor 

Wijck leverde hij twee begrotingen: één ‘met welfsel in hout’ en idem ‘in 

steen’ – had een bredere betekenis. Dit kan worden gezien als een eerste 

verandering in zijn positie ten opzichte van de ontwikkeling van het gotisch 

rationalisme.  

Voor Pugin was een ‘pointed church (...) essentially a stone building’ en het 

ribgewelfstelsel een ‘distinguishing feature’ daarvan.49 Maar wat betreft de 

betekenis, de morele lading, maakte hij geen onderscheid tussen een kerk 

met een houten kap of met een stenen gewelf. Beide oplossingen waren even 

‘waar’, zolang de constructie maar ‘goed’ was. Voor Viollet-le-Duc 

daarentegen was het uit spitsbogen opgebouwde ribgewelfstelsel, de ‘ojive’, 

een cruciaal gegeven in zijn reconstructie van de middeleeuwse 

bouwbeginselen en een belangrijk argument in zijn polemiek met de 

Académie des Beaux-Arts. Het ribgewelf, een evenwichtsconstructie door 

vrije ambachtslieden uit vele kleine delen eendrachtig opgebouwd, waarbij 

iedere ambachtsman een herkenbare eigen bijdrage kon leveren, zonder dat 

dit de harmonie van het geheel verstoorde, was voor hem het bewijs voor het 

‘génie’ en de ‘logique’ van de dertiende-eeuwse lekenschool in Frankrijk en 

tegelijk het symbool van een architectuur die zich in theorie en praktijk had 

bevrijd van hof en kloosterorde. Daarmee was het voor hem tegelijk symbool 

van een democratische architectuur – waar over later meer.50 

Cuypers ontwikkelde zijn voorkeur voor het ribgewelfsysteem kort nadat hij 

het eerste deel van de Dictionnaire (1854) had gelezen en dit mag worden 
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beschouwd als meer dan alleen de keuze voor een binnen de beweging geliefd 

historisch motief en een, zeker in de opvatting van Thijm, religieus geladen 

symbool. In deze voorkeur wordt zichtbaar dat ook bij Cuypers – in navolging 

van de High Victorians en gestimuleerd door Viollet-le-Duc – ecclesiologie en 

‘ritualism’ gaandeweg naar de achtergrond verdwenen en het constructief 

systeem centraal kwam te staan in zijn ontwerpbeginselen. Het werken naar 

een religieus geladen ideaalmodel maakte geleidelijk plaats voor een rationele 

methode van ontwerpen en bouwen.51 Dat het ribgewelfsysteem ook in deze 

rationele methode een sterke ideële lading had – alleen nu niet van religieuze 

aard – bleek in Wijck. Cuypers besefte dat een stenen gewelf hier financieel 

niet haalbaar was. Met zijn voorstel in eerste instantie alleen de 

‘aanraseringen’ uit te voeren en de kerk tijdelijk te dekken met een houten 

kap trachtte hij de optie open te houden: de gewelven konden dan later 

worden ingevoegd. Functioneel was het stenen gewelf dus overbodig, maar 

als uitdrukkingsvorm van een geïdealiseerde rationele ontwerpsystematiek, 

bouwmethode en productiewijze en als symbool van de logische en 

democratische geest van de Franse lekenschool, was het voor Cuypers van 

grote betekenis en hij deed er alles aan het idee overeind te houden.  

 

De veranderingen in de detaillering tussen de schetsontwerpen en de 

definitieve ontwerpen laten zien hoe Cuypers gaandeweg daadwerkelijk 

leerde te ontwerpen ‘d’un façon organique et vivante’. Bij een verandering 

van het programma, een wijziging van plattegrond of opstand koos hij 

afhankelijk daarvan andere motieven, andere esthetische oplossingen voor de 

constructieve en compositorische problemen. De toren van Wijck werd met 

de verhoging van het schip noodzakelijkerwijs hoger en ranker, en daarmee 

werd de opstapeling roosvenster, koningsgalerij, tweelichtvenster langs de 

geledingen als vanzelfsprekend vervangen door een meer verticale 

accentuering met spitsboograam, galerij en opnieuw spitsboograam (dit 

bovenste raam met galmgaten voor de torenklokken). Als bij een levend 

organisme reageren spieren en weefsel, skelet en huid, op iedere verandering 

in, en iedere beweging van het lichaam. Daar waar zich ten opzichte van de 
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Middeleeuwen nieuwe praktische, constructieve of compositorische 

problemen voordeden ontstonden ook nieuwe motieven, zoals de 

lichtbeukvensters van de St. Catharinakerk te Eindhoven: een door het 

construeren met baksteen gedicteerde variant op de lancetvensters in 

Chartres. Hij hanteerde de historische motieven steeds minder als een 

voorgeschreven repertoire, als verplichte stijlvormen of onmisbaar idioom, 

maar als een ‘Fundgrube’ van mogelijke oplossingen, los van hun historische 

of geografische connotaties. Zijn groeiend corpus reisschetsen en de 

voortgaande stroom literatuur over de middeleeuwse bouwkunst, vooral de 

praktijkgerichte plaatwerken, maar ook Viollet-le-Ducs gesystematiseerde 

‘Bauhüttenbuch’, de Dictionnaire, maakten het steeds eenvoudiger om 

historisch gelegitimeerde ‘eigen’ oplossingen te vinden voor eigentijdse 

problemen. Door het ontwerpen op systeem kon elk historisch motief 

‘gestyliseerd’ worden en ingepast in de eigen constructie en compositie, 

waarmee het onderdeel werd van een nieuwe, eigen esthetiek.52  

Uit de definitieve ontwerpen voor de genoemde kerken blijkt bovendien de 

groeiende voorkeur van Cuypers voor helder gelede, vastomlijnde, 

geometrische vormen. De functies worden vertaald in volumes, die volgens 

het programma tot een gebouw worden gecomponeerd. De nadruk ligt 

daarbij niet zozeer op het onderstrepen van de constructieve structuur, maar 

het gebouw ontleent zijn ‘effect’ aan de massawerking van de delen waaruit 

het geheel is samengesteld. Zijn uiterst terughoudende toepassing van 

luchtbogen, ondanks zijn sterke voorkeur voor het ribgewelfsysteem, is in dit 

verband tekenend. Deze werden in Veghel pas op het laatste moment 

toegevoegd – op het definitief ontwerp zijn ze losjes met potlood bijgetekend 

– en in Wijck alleen aan het schip toegepast. Het koor maakt hier als een 

zuiver octagon front naar de rivier. Besparing op de bouwkosten speelde 

hierbij een rol.53 Maar bewust of onbewust onderschreef Cuypers hiermee 

ook de esthetische bezwaren van de Académie des Beaux-Arts tegen de 

gewelfbouw met zijn luchtbogen ‘qui masquent toute la face extérieure de ces 

édifices’.54 Waar hij (aangezet door Pugin) naar zocht, was een meer 

sprekende, een ‘schilderachtiger’ uitdrukking van het ruimteprogramma, van 
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de verschillende functies van het gebouw, in het stadsbeeld. De ontwerpen 

van de High Victorians die hij op de Wereldtentoonstelling te Parijs had 

gezien waren hierbij zeker van invloed.  

Dit neemt niet weg dat Cuypers’ gebouwen in constructieve zin als 

skeletbouw zijn bedacht en ontworpen. Bij zijn toelichting van de kerk in 

Veghel leverde hij de horizontale doorsnede van een schippijler met schalken, 

als specimen van de ‘ossature’ (Lassus) en de spieren van het hele gebouw, 

waarmee, naar analogie met Cuviers leer van de skeletbouw in de biologie, in 

beginsel het gehele skelet was gegeven.55 Omstandig legde hij Thijm daarbij 

uit dat de onregelmatige vorm van de pijler het logisch gevolg was van de 

verschillende krachten die deze moest opvangen, namelijk van gewelf, arcade 

en ‘arc doubleau’. Dragende kolommen en vullende vlakken, skelet en huid 

werden zowel binnen als buiten onderscheiden door sprongen in het 

metselwerk, echter zo dat de hoofdvorm steeds werd geaccentueerd, maar 

niet ontleed. Hier blijkt een voorkeur bij Cuypers voor vlakke wanden, die de 

vorm en de tracering van de vensters sterker doen uitkomen. De 

lichtbeukvensters van de Catharina in Eindhoven zijn ook in dit opzicht een 

goed voorbeeld van zijn zelfstandige interpretatie van de gotische motieven.  

Wat deze ontwerpen laten zien is dat de constructie en de compositie van 

architectonische elementen en details geleidelijk de plaats innamen van 

sculptuur en ornament als betekenisdragers; met andere woorden: het 

gebouw zélf wordt betekenisdrager. De economie speelde daarbij zeker een 

rol: decoraties aan het exterieur waren eenvoudig te kostbaar. 

 

De sterk verschillende oplossingen voor de oostpartijen van de genoemde 

kerken tonen aan hoe Cuypers probeerde een compromis te vinden tussen de 

eisen van de eigentijdse liturgie en zijn aan de Middeleeuwen ontleende 

ruimtevormen. Een koorafsluiting met ambulatorium en kapellenkrans bleek, 

zoals aan de verwrongen oostpartij van de St. Lambertus te Veghel is te zien, 

moeilijk te verenigen met de eisen van een volksverbonden liturgie, waarbij 

het hoogaltaar én de zijaltaren steeds goed zichtbaar moesten zijn voor de 

gehele parochie. Om de parochianen in het schip nog enigszins te betrekken 
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bij het misoffer op de zijaltaren, heeft hij deze scheef in de kapellen geplaatst. 

Met deze altaaropstelling waren de liturgische dispositie en de 

architectonische vorm van de kapel echter niet langer met elkaar in 

overeenstemming, een vanuit de ware beginselen ongewenste situatie.56 Het 

zicht op de zijaltaren bleef bovendien slecht. 

Voor Wijck en Alkmaar koos hij dan ook een andere, romaans geïnspireerde 

oplossing, passend binnen de rationele beginselen: een halfrond afgesloten 

hoofdkoor, geflankeerd door apsidiolen. De zijaltaren kwamen hiermee op 

één lijn te staan met het hoofdaltaar. De in de romaanse kerken gebruikelijke 

scheidingswanden tussen hoofdkoor en apsidiolen heef hij weggelaten, zodat 

de zijaltaren niet alleen vanuit de beuken, maar ook vanuit het schip optimaal 

gezien konden worden. Hoofdkoor met tabernakelaltaar en zijkapellen met 

heiligenaltaren vormden zo, in verbinding met het dwarspand, een 

ruimtelijke en visuele drie-eenheid, als afsluiting van het schip, waarin zich, 

steeds voor het front van de hele kerk, de eredienst voltrok. Koor, kapellen en 

altaren werden bij voorkeur ook gezamenlijk en in samenhang met elkaar 

door Cuypers ontworpen en aangekleed, zoals op dwarsdoorsneden van 

verscheidene door hem ontworpen en/of gemeubileerde kerken uit deze jaren 

is te zien.57  

Maar het beeld van een hoog koor omringd door lage kapellen bleef Cuypers 

bezighouden. Dit was een motief waarin het beginsel van multiplicatie tot 

uitdrukking kwam en helder werd gedemonstreerd hoe in de middeleeuwse 

architectuur ‘l’oeil est continuellement forcé de comparer les dimensions de 

l’ensemble avec le module humain’. Evenals voor Pugin lag ook voor Viollet-

le-Duc in dit consequent herleiden van een gebouw tot de menselijke maat 

een fundamenteel onderscheid tussen de klassieke canon en het gotisch 

rationalisme, tussen de middeleeuwse en de klassieke ontwerpmethode.58 In 

Alkmaar en Eindhoven trachtte Cuypers het motief van koor en 

kapellenlkrans te redden door sacristie en schatkamer als straalkapellen aan 

weerszijden van het koor te plaatsen. Maar de functie was zo niet meer in 

overeenstemming met het geciteerde historische motief en in het definitief 

ontwerp voor de St. Catharina te Eindhoven kwam hij met een geheel nieuwe 
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oplossing. Het brede koor, voorzien van zijbeuken, werd hier afgesloten door 

drie apsiden op hexagonale grondslag, als honingraten aangeschakeld. Zo 

ontstond van buiten af gezien het gedifferentieerde beeld van koor en 

kapellenkrans, terwijl deze binnen een ruimtelijke eenheid vormden, geschikt 

voor een opstelling van de altaren frontaal tegenover de kerkruimte. Een 

geliefd historisch motief (en een daaraan ontleend ontwerpbeginsel) leidde zo 

juist tot de inventie van een geheel eigentijdse vorm. Liturgisch was deze 

dispositie echter niet bevredigend – de zijaltaren stonden nog steeds 

enigszins weggedrukt terzijde van het hoofdaltaar – en Cuypers zou zich 

voortaan bij de meeste van zijn kerken houden aan het romaans 

geïnspireerde schema geïntroduceerd in de kerk van Wijck. 

De bijzondere geometrische vormen van de koorpartij in Eindhoven lijken er 

op te wijzen dat Cuypers hier – wellicht voor het eerst – experimenteerde met 

de mogelijkheden van het ontwerpen op systeem, in het bijzonder de 

triangulatuur, bij het ontwerpen van de plattegrond. Dat hij de triangulatuur 

toepaste bij het ontwikkelen van de opstand mag worden aangenomen. Dat 

de middeleeuwse architecten driehoeken gebruikten om de verhoudingen in 

hun gebouwen te bepalen, werd inmiddels algemeen aangenomen in de 

beweging. Pugin, Boisserée, Reichensperger, Neale en Webb en, wat later, 

Viollet-le-Duc wezen allen op het belang van de triangulatuur als 

geometrische grondslag voor het construeren van spitsbogen.59 Maar voor 

Cuypers werd de triangulatuur ook een belangrijk hulpmiddel bij het 

ontwikkelen van onorthodoxe, door programma en context ingegeven 

architectonische oplossingen in plattegrond en opstand. Of dit al het geval 

was bij het werk aan de plattegrond van de St. Catharina valt aan de hand van 

de bewaard gebleven schetsen en tekeningen niet te bewijzen. In latere 

ontwerpen is dit evident, zoals te zien bij het werk aan de kerk in Doetinchem 

– waar over later meer – en de schetsen voor de kerken in Gouda en 

Neerbosch.60  

De oplossing voor het schaalprobleem vond hij uiteindelijk, ‘logisch’ werkend 

vanuit het programma, in de sacristie: de ‘module humain’ werd in Wijck 

ingebracht door deze als een zelfstandig kleinschalig element, als een 
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bijgebouw, tegen het koor te plaatsen. Reichensperger was waarschijnlijk de 

geestelijk inspirator van deze oplossing: ‘Solche Anbauten geben meines 

Erachtens, indem sie die starre Symmetrie brechen, dem Ganzen einen m a l 

e r i s c h e n Reiz und es werden dadurch überdies die aufstrebenden Linien 

um so entschiedener markirt’, zo schreef hij in zijn Fingerzeige;61; Viollet-le-

Duc had met de nieuwe sacristie van de Notre-Dame te Parijs het 

architectonisch voorbeeld geleverd.62 In de volgende jaren zou Cuypers ook 

regelmatig de pastorie gebruiken om schip en koor te herleiden tot de schaal 

van de passant en een trait d’union te vormen tussen de schaal van de kerk en 

die van de omliggende woonhuisbebouwing. 

 

Ook bij de inrichting van het koor met het hoogaltaar moest een compromis 

worden gezocht tussen middeleeuwse vormen en eigentijdse liturgie. Hierbij 

kon niet eigenmachtig worden teruggegrepen op dertiende-eeuwse 

altaardisposities, zoals gereconstrueerd door Pugin en Viollet-le-Duc, maar 

moest rekening worden gehouden met de wensen van de clerus.63 De 

bisschop van Haarlem maakte bijvoorbeeld onmiddellijk een opmerking over 

het hoge koorhek door Cuypers getekend voor de St. Laurentius te Alkmaar: 

in een parochiekerk moest het altaar voor de gehele parochie toegankelijk 

zijn, zo stelde hij.64 De overheersende sacramentscultus en het showelement 

in de liturgie vroegen bovendien om een altaar van geheel andere schaal en 

opbouw dan in de Middeleeuwen. Toen was de mis, als een welhaast intieme 

handeling van de priester, meer bepaald tot apsis en koor. Na Trente werd 

het tabernakel, als huis van het sacrament, nadrukkelijker het hart van de 

kerk, en moest het altaar met expositietroon het brandpunt zijn van de 

kerkruimte.65 In de vele tientallen altaarontwerpen van Cuypers uit de jaren 

vijftig en zestig is te zien hoe hij, mede in reactie op de monumentale, 

pseudo-architectonische opbouw van de neobarokke altaren, die populair 

waren in die tijd, werkend vanuit middeleeuwse voorbeelden de oplossing 

zocht in een nieuwe ruimtelijke samenhang tussen koor altaar.66  

In zijn eerste altaarontwerpen combineerde Cuypers de altaartafel wel met 

een middeleeuwse sacramentstoren, zoals bekend uit Leuven,67 zich daarbij 



 

 
  

22

richtend naar het voorbeeld van Statz.68 Het tabernakel en de expositietroon 

kregen daarmee de gewenste aandacht, maar de ruimtelijke samenhang 

tussen koor en altaar was in deze oplossing gebrekkig. Het hoog opgebouwde 

altaar met vaak forse pinakels vulde het koor tot op grote hoogte en dit werd 

als architectonische ruimte grotendeels aan het zicht onttrokken. Niet 

toevallig maakte Lassus – en in zijn voetspoor Viollet-le-Duc – ernstig 

bezwaar tegen de hoge pinakels van de expositietorens. Zij zagen deze als een 

inbreuk op de architectonische lijnen en de volumes van het koor.69 Ook 

probeerde Cuypers wel om met een dramatische groepering van 

gebeeldhouwde figuren – meest engelen – rond het sacrament, het effect van 

het tabernakelaltaar te vergroten, waarbij hij zich mogelijk liet inspireren 

door de barokaltaren. Dit was echter vrij kostbaar. Na het midden van de 

jaren vijftig koos Cuypers voor een andere oplossing en legde hij de nadruk 

op het altaar als tafel en plaats van handeling. Waarschijnlijk mede onder 

invloed van de opmerkingen van G. Jakob in zijn handboek Die Kunst im 

Dienste der Kirche – een veelgelezen en gezaghebbend werk – en de 

commentaren van Viollet-le-Duc in de Dictionnaire, koos hij voor een veel 

eenvoudiger opbouw, slechts bestaande uit tabernakel met expositietroon 

(zonder toren), kaarsenbank en soms een bescheiden retabel, in een rustige, 

uit horizontalen en verticalen opgebouwde compositie.70 In de ensembles van 

hoog- en zijaltaren uit de latere jaren vijftig en het begin van de jaren zestig 

werd de opbouw nog verder vereenvoudigd – tabernakel en troon kregen alle 

nadruk, slechts geflankeerd door een kaarsenbank en soms een engel of 

heiligenbeeld. Het koor werd zo een relatief lege, sacrale ruimte, met het 

tabernakel als centrum van aandacht. Wel werd dit als altaarruimte met 

steeds meer zorg vormgegeven: zodra er geld was, werd het koor als eerste 

rijk aangekleed met gebeeldhouwde kapitelen en sluitstenen, 

gebrandschilderde ramen, een polychrome, soms figuratieve beschildering en 

vloeren met tegels, soms naar eigen ontwerp. Ook bij een overigens in hout 

overkapte kerk, zoals in Alkmaar, kreeg het koor een rijkgeprofileerd 

baksteengewelf; bij het koor van de St. Willibrordus in Amsterdam (1864) 

paste Cuypers zelfs een ambulatorium toe, zonder kapellenkrans, louter 
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vanwege het ruimtelijk effect.71 Het koor werd zo niet alleen in symbolische 

maar ook in letterlijke, ruimtelijke zin de troonzaal voor het sacrament. Waar 

de barok de architectonische setting voor het tabernakel slechts suggereerde 

met de monumentale opbouw van het altaar, creëerde Cuypers, naar de 

beginselen van de beweging, met de nieuwe relatie tussen koor en altaar een 

ware, ‘reële’ architectonische ruimte als behuizing voor het sacrament en 

plaats van handeling voor het misoffer door de priester. De zijaltaren werden 

wél steeds voorzien van beeldhouwwerk, als een gedramatiseerde figuratieve 

setting voor de handelingen rond het hoofdaltaar.72 

De introductie van ‘overhuifde’ hoogaltaren, die rond het midden van de 

jaren zestig steeds vaker opduiken in zijn ontwerpen, laat zien dat Cuypers 

niettemin bleef zoeken naar oplossingen voor het eigentijds probleem het 

altaar tegenover de steeds grotere kerkruimten te doen spreken, zonder de 

opbouw tot welhaast absurde proporties te moeten oprekken – zoals te zien 

in het altaar van Lassus voor de Saint-Nicolas te Nantes73 – of terug te vallen 

op barokke oplossingen – zoals Overbeck bij zijn altaar voor het zuidtransept 

in de Dom van Keulen.74 Door de vormgeving van de altaarruimte als een 

tent in de tempel, een huis in het huis, bleef het altaar als tafel nadrukkelijk 

op de schaal van zijn dienaren en werd het tegelijk door baldakijn of ciborium 

over de priester heen op de schaal van de kerkruimte getild.75 De vele 

neoromaanse altaren in de evangelische kerken in Duitsland – en wellicht 

ook Questels ontwerp voor het altaar van de Saint-Paul te Nîmes, afgebeeld 

in de Revue Générale de l’Architecture – zullen hierbij een bron van 

inspiratie zijn geweest.  

Met een verlaagd koor werd, zeker bij grote kerken, ook zonder ciborium 

eenzelfde effect bereikt. In feite had Cuypers dit gedaan in Alkmaar; kort 

daarna ook in de St. Joseph, Blaricum (1862) en de St. Willibrordus, 

Amsterdam (1864); in een veel later ontwerp, de St. Bonifatius, Leeuwarden 

(1881) werd het koor met hoofdaltaar zelfs als een aparte, lage kapel, als een 

huis aan het huis, achter het schip geplaatst. Hiermee kwam tegelijk de 

kruisvorm van schip en transept sterker tot uitdrukking in het exterieur van 

het gebouw en konden de vier gevels van het kruis worden voorzien van een 
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roosvenster – waardoor het ware licht, het ‘lumine verum’ de kerk binnenvalt 

– iets wat normaal slechts aan drie zijden mogelijk was.76 Met deze 

oplossingen werd, en daar gaat het hier om, een gotisch geïnspireerde vorm 

gevonden voor de sacramentscultus; een eigentijdse eis werd naar 

middeleeuwse beginselen vormgegeven, met opnieuw ‘Neubildung’ als 

resultaat.77  

De beeldende kunst als drager van de liturgie maakt hier plaats voor de 

architectuur. Schip, koor, ciborium en tabernakel vormen in een Cuypers-

kerk een zich verkleinende reeks van ruimten die de parochiaan als het ware 

stap voor stap uitnodigt zich te concentreren op de kern van de liturgie: het 

sacrament. Voor Ruskin was een bouwwerk drager (‘frame’) voor de kunst en 

kreeg de kerk als gebouw en als liturgische ruimte eerst door de kunst 

betekenis.78 Bij Cuypers gebeurde – ingegeven door de economische 

omstandigheden – in feite het omgekeerde. Zoals aan het exterieur 

constructie en compositie de plaats innamen van sculptuur en ornament als 

betekenisdragers, zo werd in het interieur de architectonische ruimte, de 

aaneenschakeling van ruimten, betekenisdrager. De onversierde oostpartijen 

met altaartafels zonder opbouw, op verscheidene dwarsdoorsnedes van 

kerkontwerpen getekend, krijgen hiermee een andere betekenis. Cuypers 

bleef weliswaar streven naar een samengaan van alle kunsten, zeker in het 

koor: het ideaalbeeld, ook van de clerus, bleef een koor met beschilderde 

wanden, gewelven met gebeeldhouwde kapitelen en sluitstenen, 

gebrandschilderde ramen en een altaar met opbouw.79 Maar met deze 

tekeningen laat hij zien dat het koor ook in zijn meest elementaire 

architectonische vorm – mits naar de ware beginselen geconstrueerd – 

herkenbaar was als de troonruimte voor het sacrament en ook met een 

eenvoudige altaartafel kon functioneren als de ‘bruiloftskoets waar God en 

menschen huwen’.80 In de praktijk gebeurde dit ook. Op oude foto’s is te zien 

dat bijvoorbeeld het koor en de apsis van de Dominicuskerk te Alkmaar 

(waarover later meer) bij de consecratie geheel onversierd waren – materiaal, 

constructie en lichtinval bepalen de sfeer van de ruimte – en dat het altaar 

bestond uit een eenvoudige stenen tafel met alleen een tabernakel.81  
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Cuypers accepteerde de moderne economische condities als gegeven en 

maakte spaarzaamheid tot uitgangspunt van zijn werk. Zowel met betrekking 

tot de architectonische opbouw en de oriëntatie van de kerk als in de 

uitwerking van het interieur toont hij zich, zoals bleek in het voorgaande, 

steeds meer ‘realist’. Het zoeken naar een compositie met helder omlijnde 

volumes als uitdrukking van het ruimteprogramma, de worsteling met de 

dispositie van de oostpartij en de manier van omgaan met historische 

motieven, illustreren hoe hij in de loop van de jaren vijftig leerde om, naar 

Puginiaans recept, vanuit het programma de dispositie en vanuit de 

dispositie de opstand te ontwikkelen, om het gebouw ook in ruimtelijke en 

compositorische zin te ontwikkelen ‘d’une façon organique et vivante’. 

Daarmee werd zijn ‘modelkerk’, nog voor deze goed en wel was 

uitgekristalliseerd, achterhaald door de eisen van de eigentijdse liturgie en de 

praktijk van het bouwen in de negentiende-eeuwse stad. Deze vroegen, zo 

werd hem duidelijk, om een andere aanpak van de opgave. De Catharinakerk 

in Eindhoven werd in dit opzicht een keerpunt in zijn oeuvre.  

De St. Catharina was een kerk voor een kapitaalkrachtige parochie en van het 

begin af was er sprake van een rijk en monumentaal kerkgebouw.82 De kerk 

lag aan een belangrijk kruispunt en moest met een ruim voorplein en een 

monumentaal front een nieuw brandpunt worden in het stadscentrum. 

Cuypers werkte zijn modelkerk hier uit tot een royale kruisbasiliek met een 

dubbeltorenfront, gebeeldhouwde portalen, gemetselde kruisribgewelven en 

een rijke koorpartij. Voorbijgaand aan de opmerkingen van Pugin en 

Reichensperger liet hij zich – mogelijk verleid door de locatie en het ruime 

budget – toch meeslepen door het verlangen naar kathedrale allure voor een 

parochiekerk.  

In Eindhoven was, evenals in Wijck, sprake van nieuwbouw op de plaats van 

een in verval geraakte middeleeuwse kerk, die, ook weer als in Wijck, 

georiënteerd stond, dat wil zeggen uit de rooilijn en met het koor naar de 

hoofdstraat. Het kerkbestuur eiste echter een ‘doelmatiger geplaatst’ 

kerkgebouw en provincie en gemeente waren evenmin geïnteresseerd in de 
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symbolische betekenis van het contrast tussen de lokale infrastructuur en de 

hogere orde waarnaar het kerkgebouw zich zou moeten richten. In de ogen 

van de verantwoordelijk ingenieur van Waterstaat was de oude kerk ‘door 

eene zeer onregelmatige en schuine richting niet te handhaven’; het 

gemeentebestuur van Eindhoven zag met de sloop van de middeleeuwse kerk 

vooral zijn kans schoon de weg ter plaatse te verbreden en de rooilijnen recht 

te trekken.83 Eigentijdse opvattingen over de structuur van de stad en over de 

plaats van monumentale gebouwen gingen boven een historisch symbolisch 

gegeven. 

In Wijck had Cuypers bij voorbaat afgezien van oriëntatie, omdat ‘de plaats 

voor het gebouw bestemd’ dit niet toeliet.84 In Eindhoven maakte hij er een 

punt van en zocht, daartoe aangespoord door Thijm, naar een 

architectonische oplossing voor het conflict tussen rooilijn en heilige linie, 

naar een compromis tussen een door de monumentale plaats in het 

stadsbeeld ‘strijdbare’ en een door de symbolische ruggengraat ‘ware’ 

compositie voor het kerkgebouw. Thijm had in een gepopulariseerde versie 

van zijn ‘Het Autaar ten Oosten’ een radicaal standpunt ingenomen: een niet 

georiënteerde kerk was voor hem geen kerk.85  

Ongevraagd presenteerde Cuypers het Eindhovense kerkbestuur naast de 

‘kathedrale’ variant van zijn modelkerk een tweede schetsontwerp. De kerk 

stond nu georiënteerd, dat wil zeggen met het koor naar de hoofdstraat, maar 

dankzij twee forse koortorens met rijkbewerkte portalen presenteerde deze 

zich toch met een monumentaal front en uitnodigende entrees aan de 

doorgaande weg. Het ontwerp werd ter zijde gelegd door het kerkbestuur. 

Geheel onbegrijpelijk was dit niet. De oplossing was uit compositorisch 

oogpunt aanvechtbaar. Het dakruitertje op de viering signaleert vooral het 

pijnlijk gemis van een vieringtoren als middelpunt van de compositie – een 

mankement aan een compositie met dubbeltorenfront, waar Reichensperger 

voor had gewaarschuwd. En deze was wat betreft de dispositie 

onbevredigend: de kerkgangers zouden aan de oostzijde van het transept 

binnenkomen, dus met hun rug naar het hoofdaltaar. Maar voor Cuypers was 

dit ontwerp de eerste stap van zijn ‘modelkerk’ naar een vrije compositie, van 
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een vanuit een literaire traditie symbolisch opgeladen historisch 

ideaalmodel86 naar een ‘organische’, ‘logische’, ‘natuurlijke’, ‘reële’, ‘rationele’ 

verhouding tussen niet alleen programma en compositie, maar ook tussen 

compositie en stedenbouwkundige situatie. Het beeld van de kerk als 

afbeelding van het Heilig Jeruzalem kon, zo begon ook hij te beseffen, niet 

meer als een vanzelfsprekende betekenisdrager geïmplanteerd worden in de 

moderne stad, maar werd pas zichtbaar en effectief wanneer er een organisch 

verband tot stand was gebracht met die stad als bouwwerk en als 

gemeenschap. Het kerkgebouw kon alleen nog gelezen worden wanneer het 

in discussie trad met de stad. Juist om het kerkgebouw als betekenisdrager te 

redden, moest het ideaalmodel worden opengebroken. Het wat curieuze 

straatfront van het variantontwerp voor de St. Catharina – een eigen vinding 

van Cuypers, geïnspireerd op Romaanse voorbeelden – en de eigenzinnige 

ontsluiting vormden de eerste, nog onzekere, stap in deze richting.  

 

Met deze omslag in het werk van Cuypers werd ook het uiteenlopen van de 

doelstellingen tussen hem en Thijm zichtbaar. Voor Thijm moest de St. 

Catharina de triomf worden van de herleving van de kerkbouwsymbliek in 

Nederland, het bewijs voor de levensvatbaarheid van zijn studie. Hij stelde 

alles in het werk om de georiënteerde variant uitgevoerd te krijgen en wendde 

zich via zijn vriend J. Smits, de hoofdredacteur van het katholieke dagblad De 

Tijd, tot aartsbisschop Zwijsen van Utrecht. Deze reageerde nuchter en 

afhoudend. Er bestond bij zijn weten geen kerkelijk voorschrift de kerk te 

oriënteren, wat echter niet wegnam dat hij graag zou zien dat men op de 

heilige linie bouwde waar het kon.87 Dit werd ook het officiële standpunt van 

de Nederlandse bisschoppen, vastgelegd bij de synode van 1865. Het 

oriënteren werd opgenomen in de kerkbouwvoorschriften – mogelijk onder 

invloed van de beweging – maar met de nadrukkelijke beperking: ‘quatenus 

locorum dispositio permittit’, dat wil zeggen voor zover de toestand ter plekke 

dit toeliet. In het exemplaar van de Acta et Decreta in het parochiearchief van 

de St. Catharina is deze passage dik onderstreept.88  

Cuypers ontdekte juist in zijn worsteling met de oriëntatie van de St. 
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Catharina dat het opnemen van de kerkbouwsymboliek in het programma 

van de negentiende-eeuwse parochiekerk een onmogelijke eis was. 

Oriënteren kon effectief zijn, maar een symbooltaal, ontleend aan kerkelijke 

leerstukken, verhalen en tradities, was niet de oplossing voor het 

ontwerpprobleem waar hij met zijn tijdgenoten voor stond.  

Zonder het te beseffen bewerkstelligde Thijm met De Heilige Linie dus 

precies het omgekeerde van wat hij had bedoeld. Wat de Engelsen al aan het 

einde van de jaren veertig hadden ontdekt, was nu ook duidelijk voor 

Cuypers: ‘symbolism’ was niet het antwoord op het dilemma waarmee de 

architect werd geconfronteerd als hij met zijn werk een herkenbare bijdrage 

wilde leveren aan de ontwikkeling van het stadsbeeld. Met de torenspitsen 

van de St. Catharina bracht Cuypers een hommage aan het werk van zijn 

vriend Thijm: deze werden verschillend uitgewerkt – de een meer 

opengwerkt, de ander met kantelen en weertorentjes – en verwijzen daarmee 

naar twee aspecten van de Mariaverering, zoals door Thijm beschreven in de 

Heilige Linie.89 En hij zou dit, waar het zo uitkwam, ook blijven doen. Het 

symbolisme werd voor hem een voorraad betekenissen waar uit kon worden 

geput bij het aankleden van het kerkgebouw, op dezelfde manier als hij dat 

deed met de historische motieven. ‘Ik heb er dikwijls over nagedacht dat men 

de twee torens ook wel eens aan de twee grote apostelen kan toewijden’, 

schreef hij Thijm kort na het verschijnen van de Heilige Linie.90 Maar de 

oplossing voor het ontwerpprobleem waar hij voor stond was het niet. Die 

vond hij in de architectuurtheorie en de ontwerppraktijk van zijn tijd.  
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21 Statz, Recueil, ‘Introduction’ (z.p.). In dit verband ook: G.G. Ungewitter, 
Land und Stadtkirchen (nach dem Tode des Verfassers hrsg. von E. 
Hillebrand), Glogau 1865–1868. 
22 Als ideaalmodel was de kathedraal nog een lang leven beschoren: zie 
bijvoorbeeld het vignet van L. Feininger in het programma van het Bauhaus, 
in: Germann, Neugotik, p. 164 en afb. 98; vgl. Le Corbusier, Quand les 
cathédrales étaient blanches. Voyage au pays des timides, Parijs 1937. Zie ook 
C. Peeters, ‘Dichterlijke visies op de gotische kathedraal’, Nader beschouwd. 
serie kunsthistorische opstellen aangeboden aan Pieter Singelenberg, 
Nijmegen 1986, p. 87-106. 
23 Brouwers, ‘Voordracht H. Servatius’, p. 13, spreekt n.a.v. de figuren in de 
wandschilderingen van Cuypers voor de St. Servaas over ‘een soort van 
historisch individueel realisme tot zekere hoogte van typisch idealisme 
verheven’; ook in de kerkontwerpen van Cuypers is sprake van een ‘typisch 
idealisme’, dat gaandeweg meer ‘historisch individueel realistisch’ wordt. 
24 Memorie van toelichting bij het schetsontwerp van de St. Martinus, p. 1. 
Gemeentearchief Maastricht, parochiearchief St. Martinus.  
25 Voor de verwijzing naar Veghel en Wijck als ‘modelkerken’: Cuypers aan 
Alberdingk Thijm, 7 december 1856; zie ook hiervoor, hoofdstuk III.3. Voor 
zover bekend maakte Cuypers houten maquettes voor de kerken in Wijck, 
Veghel en Eindhoven. De maquettes van Wijck en Veghel zijn nu in de 
collectie van het Stedelijk Museum Roermond; het houten model voor 
Eindhoven ‘dat bij het bouwen der kerk van veel dienst ter aanduiding 
verstrekte’ (‘Memoriaal’ van de St. Catharinaparochie, p. 207, Regionaal 
Historisch Centrum Eindhoven) werd door het kerkbestuur verkocht aan G. 
van Heukelums Museum voor Oud- en Merkwaardigheden te Utrecht, later 
opgegaan in het Centraal Museum te Utrecht. Het model was toen al 
verdwenen: in de museumcatalogus van 1876 komt het niet meer voor. Wijck 
en Veghel werden getoond bij Arti in Amsterdam. Het model van Eindhoven 
werd getoond in Antwerpen en waarschijnlijk ook in Londen op de 
Wereldtentoonstelling van 1863. Over de rol van de maquette in de 
Nederlandse architectuur zie: R.W. Tieskens e.a. (red.), Het kleine bouwen. 
Vier eeuwen maquettes in Nederland, Utrecht 1983. Het gebruik van de 
maquette als propagandamiddel voor een nieuwe architectuuropvatting komt 
hierin overigens niet aan de orde.  
26 Zie Pugin, Present State; Reichensperger, Fingerzeige; King, Vrais 
Principes. Zie ook, iets later, G. Jakob, Die Kunst im Dienste der Kirche. Ein 
Handbuch für Freunde der kirchlichen Kunst von G. Jakob, Domvikar und 
Assessor des Bisschöffl. Ordinariates zu Regensburg. Mit oberhirtlicher 
Druckgenehmigung, Landshut 1857 (tweede uitgave 1870). Cuypers bezat 
Reichensperger, King en Jacob (1857-1). 
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27 Over de liturgie na Trente zie: H. Jedin, ‘Das Konzil von Trient und die 
Reform des Römischen Messbuches’, Liturgisches Leben 1939, p. 30-66; G. 
Schreiber (red.), Das Weltkonzil von Trient sein Werden und Wirken, 
Freiburg 1951, 2 delen en vooral Th. Klauser, A Short History of the Western 
Liturgy, Oxford 1979 (tweede editie); vgl. J.A. Jungmann, Symbolik der 
katholischen Kirche, Stuttgart 1960 en idem, Missarum Solemnia. Eine 
genetische Erklärung der römischen Messe, Wenen 1962. Vgl. P. Guéranger, 
Institutions Liturgiques, Parijs 1878, 4 delen (tweede editie; de eerst editie 
verscheen tussen 1840 en 1852). Ook de liturgische beweging in Frankrijk, 
aangevoerd door Guéranger, stond voor de terugkeer naar een tridentijnse 
liturgie, ontdaan van de corrumperende invloed van het hof op de liturgie en 
ontdaan van laïcismen en gallicanismen. Hierover: W. Trapp, Vorgeschichte 
und Ursprung der liturgischen Bewegung, Regensburg 1940 en O. Rousseau, 
Histoire du Mouvement Liturgique (Lex Orandi 3), Parijs 1945. Zie ook M. 
Spiertz, Van aartsbisschop tot zonnelied. Sleutels tot het katholieke erfgoed, 
Nijmegen 1998.  
28 Hij waarschuwde: ‘qu’il est absolument indispensable qu’un architecte, qui 
désire dessiner des bâtiments et des ornements pour le culte catholique, 
acquière la connaissance de ses offices, des rubriques de ses livres de service, 
de Ceremoniale Episcoporum, des décrets de la congrégation des rites, et de 
commentaires sur les cérémonies qui ont été publiées par les autorités 
ecclésiastiques, tels que sont Cavalière, Gavanti, Merati, Baldeschi, Romsee.’, 
King, Vrais Principes, p. 130. 
29 Viollet-le-Duc, Dictionnaire I, ‘Autel’, p. 21; 40; 45; 49 en vooral p. 50-51 
en 53. Overigens begint het overladen van het altaar met wat Viollet-le-Duc 
‘ornements parasites’ noemt – waarbij hij in het bijzonder doelt op de steeds 
overdadiger retabels – naar zijn opvatting al in de veertiende eeuw, idem, p. 
50. 
30 Zie J.M. Leniaud, ‘Viollet-le-Duc et le mobilier religieux’, in: B. Foucart 
(red.), Viollet-le-Duc, Parijs 1980, p. 262-282 ; vgl. J.Y. Hamelin, ‘Viollet-le-
Duc et le mouvement liturigique au XIXiéme siècle. Le difficile bilan d’une 
œuvre contradictoire’, La Maison Dieu 142 (1980), p. 74-80. Als inspecteur-
generaal van de monumenten had Viollet-le-Duc een budget voor de 
herinrichting van kerken en kathedralen en langs die weg bijna twintig jaar 
lang een grote invloed op de herinrichting (Leniaud, op. cit. p. 264).  
31 Leniaud, ‘Mobilier religieux’, p. 262. 
32 Ook in Frankrijk, Duitsland, België en Nederland keerden velen zich in 
deze jaren nadrukkelijk naar Rome als het symbool van de religieuze 
eigenheid en de godsdienstvrijheid van de katholieken. Zie bijvoorbeeld J. de 
Maeyer, ‘Katholiek reveil, kerk en kunst’, in: Geurts e.a. (red.), Alberdingk 
Thijm. Erflater, p. 81-100, p. 86-91; Leniaud, ‘Mobilier religieux’, p. 263. De 
vanzelfsprekende verbinding door de neogotici van dit streven met de 
terugkeer naar de gotiek, als de vormentaal van de kerk van voor de 
reformatie, werd door de bisschoppen overigens veelal met de nodige 
terughoudendheid en enige argwaan bekeken. Zo steunde de Engelse 
kardinaal Wiseman de jonge Pugin bij zijn eerste neogotische kerken, maar 
stond hij tegelijk kritisch tegenover diens ‘historiserende’ disposities en zijn 
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theologisch onhoudbare gelijkstelling van gotische vorm en christelijke 
waarheid. Zie Stanton, Pugin, p. 48-49 en p. 80; Eastlake, Gothic Revival, p. 
347. 
33 Het ontwerp dateert uit 1859/60. De schilderingen zijn voor zover na te 
gaan niet bewaard gebleven. Of het hier ging om de kapel van het 
noviciaatshuis van de paters jezuïeten Mariëndaal, de kapel van het gesticht 
van de zusters van Liefde of een privé-kapel van Mgr. De la Geneste kon tot 
op heden niet met zekerheid worden vastgesteld. Foto’s van de schilderingen 
worden bewaard in het Cuypersarchief. Hoofdthema van de 
muurschilderingen waren de beproevingen van Pius IX in de strijd om de 
Pauselijke Staat ten tijde van Garibaldi. Over dit ontwerp zie: Cuypers aan 
Nenny 21 januari 1859; Cuypers aan Alberdingk Thijm, 10 maart 1860 (met 
een beschrijving van het iconografisch programma van de schilderingen); 25 
maart 1860 en 4 april 1860; zie ook Alberdingk Thijm, Hommage à sa 
sainteté Pie IX. 
34 Term naar: J. De Maeyer, ‘Katholiek reveil, kerk en kunst’, in: P.A.M. 
Geurts (red.), J.A. Alberdingk Thijm 1820–1889. Erflater van de negentiende 
eeuw, Baarn 1992, p. 81-100’, p. 82. Vgl. Klauser, A Short History of the 
Western Liturgy, (tweede uitgave), hoofdstuk IV en V, vooral p. 139 en 149-
150. Dit streven naar een volksverbonden liturgie betekende overigens niet 
dat ook de volkstaal werd gebruikt. Dit werd nog bij de synode van 1865 
expliciet verboden (enkele gezangen uitgezonderd: zie Acta et Decreta synodii 
provincialis ultrajectensis etc., Gestel St. Michallis [1865], p. 219) Ook 
Guéranger, geporteerd voor vernieuwing van de liturgie, was hier een 
tegenstander van. Wel kon of mocht het kerkvolk via vertalingen van het 
misboek meelezen en werd zo meer betrokken bij de mis. Cuypers was 
overigens geporteerd voor een ruimer gebruik van de volkstaal. ‘Zou dit weer 
die fatale aristokratische geest zijn, die ze hiertoe gebracht heeft?’, vroeg zijn 
vrouw Nenny zich af in een brief aan Cuypers, naar aanleiding van diens 
klacht dat de inwijding van de kerk in Wijck niet in het Nederlands was 
geschied. Zij zagen het bouwen van kerken als ‘werken voor het volk’ (Nenny 
aan Cuypers, 11 december 1858). Bij de kerk in Blauwhuis gebruikte Cuypers 
op demonstratieve wijze de volkstaal bij de aankleding van de kerk: langs het 
middenpad staan op de wangen van de kerkbanken psalmteksten, links in het 
Latijn, rechts idem in het Nederlands.  
35 De meeste van deze meubelstukken kwamen in de Middeleeuwen niet voor. 
Zie bijvoorbeeld de Dictionnaire van Viollet-le-Duc: de communiebank en de 
biechtstoel komen niet voor; de preekstoel alleen in een uitzonderlijk geval, 
ingebouwd in een muur; daarbij was hij tegenstander van kerkbanken, naar 
zijn opvatting een moderne (tridentijnse) inventie, die de kerkruimte 
aantastte (vgl. Pugin en Reichensperger: zij waren vóór kerkbanken, maar 
hadden bezwaar tegen de zgn. ‘pews’).  
Passiescènes, een laatmiddeleeuws, ‘Franciscaans’, thema, maakten na 
Trente sterk opgang: zie E. Mâle, Art religieux après Trente, Parijs 1932, p. 
494-495. Dergelijke scènes kwamen weliswaar al voor in de zeventiende- en 
achttiende-eeuwse schuilkerken in Amsterdam (zie bijvoorbeeld de 
afbeelding van De Star in W. Tepe, Paepsche vergaderplaatsen. Schuilkerken 
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in Amsterdam, Amstelveen 1984, p. 83). Maar als liturgisch gegeven is de 
kruisweg met veertien staties typisch negentiende-eeuws en in die tijd in 
Nederland bijzonder populair. Het lijkt of men in het bidden van de kruisweg 
een alternatief zocht voor publieke processies op straat, in Noord-Nederland 
sinds de reformatie verboden. Om dezelfde reden werden ook wel processies 
gehouden in de kerk. Vriendelijke mededeling Robbert Nachbahr.  
36 Relevant recent onderzoek naar achtergrond en ontwikkeling van de 
liturgie en de dispositie van het katholieke kerkgebouw in Nederland in de 
negentiende eeuw werd niet aangetroffen. Enige opmerkingen hierover in: 
J.A.S. van Schaik, ‘Liturgie en kerkmuziek’, in: Het Katholiek Nederland, 
1813–1913, Nijmegen 1913, II, p. 107-124. Idem bij Looijenga, Utrechtse 
School, passim. 
37 Vgl. Rousseau, Mouvement Liturgique, p. 192-193.  
38 Vgl. Klauser, Western Liturgy, p. 142.  
39 In 1854 werd een prijsvraag uitgeschreven voor een ‘Nieuwe Roomsch 
Catholieke kerk met toren, in zuiver Ogivalen of Gothischen stijl’ 
gepubliceerd in De Tijd 29 maart 1854, maar de uitgeloofde premie werd niet 
toegekend. Zie Parochiearchief St. Lambertus, Pastorie Lambertus, Veghel, 
map 9B1. Of Cuypers meedong dan wel achteraf de opdracht kreeg, is 
onduidelijk.  
40 Muthesius, High Victorian Movement, p. 142 e.v. 
41 Zie Klauser, Western Liturgy, p. 150. Zijn opmerking dat ‘only the Baroque 
architects succeeded in letting (the confessionals) into the walls’ is dus niet 
juist. 
42 In Wijck was sprake van een meervoudige opdracht met Dumont, Jamin en 
Weber als concurrenten. Van het schetsontwerp zijn alleen de memorie van 
toelichting en de opstand van het westfront bewaard gebleven. Zie archief 
Martinusparochie, Gemeentearchief Maastricht, II 168, e. Zie ook Th.J. van 
Rensch, De St. Martinuskerk van Wijck, Maastricht 1983; vgl. idem, ‘P.D van 
Laar, pastoor-deken van de St Martinusparochie te Wijck’, typoscript, z.p. 
z.d., met dank aan de auteur, die mij de (ongepubliceerde) tekst van deze 
lezing ter beschikking stelde. 
Het houten model van de St. Martinuskerk geleverd bij het ontwerp werd 
later gewijzigd naar het definitief ontwerp. Mogelijk moet de opstand van het 
westfront geïnterpreteerd worden als een ‘modelkerk’, bij wijze van specimen 
voorgelegd aan een potentiële opdrachtgever, niet als specifiek ontwerp voor 
deze locatie. Formaat, opmaak, uitwerking en onderschrift van deze tekening 
(Cuypers gebruikt de algemene aanduiding ‘Église Paroissale’, terwijl hij 
meestal de exacte naam en de plaats van de kerk vermeldde), komen overeen 
met die van de tekeningen in zijn ‘modellenboek’ voor kerkmeubilair uit deze 
jaren. 
43 L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom ’s-Hertogenbosch, Sint-
Michielsgestel 1872–1876. Geciteerd in: P. van Baal-van de Donk, P. van de 
Weijenberg, Lambertus Veghel. Een schepping in neogothiek van Pierre 
Cuypers, Veghel 1984, p. 8. 
44 Parochiearchief Lambertus, Pastorie Lambertuskerk Veghel, map 9B1, 
brief Cuypers aan van Miert, 19 januari 1860. De kerk werd ontworpen als 



 

 
  

35

                                                                                                                                                                     
‘Onze Lieve Vrouwe kerk, 2e patroon St Lambertus’. Mogelijk speelde de 
afkondiging van het dogma onbevlekte ontvangenis in 1854 een rol in de ijver 
van Miert voor een steeds grotere, monumentalere Mariakerk. De 
Mariaverering nam een grote vlucht: het grootste deel van de nieuw 
opgerichte parochies na 1854 werd Mariaparochie (zie de statistieken in het 
Jaarboekje Katholiek Nederland) 
45 Archief Martinusparochie, Gemeentearchief Maastricht, II 168 b. 
46 Viollet-le-Duc zag al in de loop van de dertiende eeuw de ‘esprit 
d’entreprise’ binnensluipen in de ‘école laïque’: geldgebrek en haast gingen 
het werk domineren, met als gevolg toenemende onzorgvuldigheid en 
vervlakking in de uitvoering, maar ook deed ‘cette fièvre de rercherches et 
d’activité qui domine toute la civilisation moderne’ zijn intrede. Dictionnaire 
I, p. 151. 
47 In Alkmaar ging het kerkbestuur akkoord, maar werd bouwen voor eigen 
rekening vervolgens door de bisschop verboden; in Eindhoven stelde de 
provincie openbare aanbesteding als voorwaarde voor toekenning van het 
subsidie. 
48 Van de Willibrordus in Amsterdam (zie verder) werden in eerste instantie 
alleen koor en transept aanbesteed. In Sneek werd de aanbesteding verdeeld 
in vijf ‘perceelen’, naar believen van het kerkbestuur te gunnen. Zie S. de 
Blaauw, De Sint Martinuskerk te Sneek. Gotische vormen in negentiende-
eeuwse bezieling, Sneek 1984, p. 22. 
49 Pugin, True Principles, p. 2 e.v. 
50 Zie Dictionnaire I, ‘architecture’; vgl. Dictionnaire VI, ‘ogive’. Vgl. 
Reichensperger, Fingerzeige, p. 26, over zijn voorkeur voor stenen gewelven 
boven de Engelse houten kappen.  
51 Nieuwe materialen en constructies vonden hierin ook meer 
vanzelfsprekend een plaats: Cuypers ontwierp een gietijzeren constructie 
voor de spits van de middeleeuwse toren te Sittard (1858). Vgl. Pugin, die 
ijzerconstructies vooral zag als middel om traditionele constructies aan te 
vullen of te ondersteunen. 
52 Deze bleef overigens uitnodigen tot symbolische zingeving. Met de 
inmiddels omvangrijke iconografische literatuur was voor ieder motief, voor 
vrijwel iedere combinatie van motieven, achteraf een passende christelijk-
symbolische interpretatie te vinden. Er was zelfs een aparte term voor dit 
typisch middeleeuwse verschijnsel: ‘allegorese’, het achteraf toekennen van 
een symbolische betekenis aan om andere redenen gekozen oplossingen. 
Definitie bij Jungmann, Symbolik der katholischen Kirche, p. 36: ‘Allegorese: 
das Verfahren, in eine schon vorliegende, aus anderen Gründen so geformte 
Einrichtung nachträglich einen tieferen Sinn hineinzulegen, der bei ihr nicht 
beabsichtigt war.’ 
53 Zie brief Nenny aan Cuypers, 21 april 1861: ‘Bolsius vraagt of men, om te 
bezuinigen, de arc boutants niet 1,5 steen en de konterforten 2.5 steen kon 
maken, zoals te Veghel, terwijl voor Eindhoven de arc boutants 2 steen en de 
konterforten 3 steen zwaar zijn beschreven.’ Bij afwezigheid van Cuypers 
leidde zijn vrouw het bureau. 
54 Rochette, ‘Considérations’, p. 330. Hetzelfde bezwaar bij Gottfried Semper, 
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Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder Praktische 
Aesthetik. Ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde, 
Frankfurt 1860, 2 delen, I, p. 508, naar aanleiding van de Nikolaikirche in 
Hamburg.  
55 Manuscript in archief Alberdingk Thijm, KDC Nijmegen, 217 inv.nr. 4797. 
Hij gaf daarnaast een doorsnede van een vieringpijler. Beide schetsjes zijn 
gemerkt ‘Voor Wijck en Veghel’.  
56 Daniel Ohlmüller worstelde al in de Mariahilfkirche, München-Au, 1830, 
een van de vroegste neogotische kerken in Duitsland, met dit probleem. Zie 
plattegrond en dwarsdoorsnede in M.E. Förster, Monuments d’architecture, 
de sculpture et de peinture d’Allemagne depuis l’établissement du 
christianisme jusq’au temps modernes, publiés par Ernst Förster. Traduit de 
l’allemand par W. Suckau, E. Suckau, Parijs 1859–1867, 8 delen, I (1859), 
t.o.p. 68 (exemplaar in bibliotheek Cuypers). 
57 Zie Cuypersarchief, CuCo, map 1 en 2, met daarin verschillende ontwerpen 
uit jaren vijftig en zestig, waarbij een dwarsdoorsnede over het transept als 
onderlegger diende voor het ontwerp van hoog- en zijaltaren. 
58 Pugin, True Principles, p. 53-54; Viollet-le-Duc, Dictionnaire I (1854), p. 
147-48 (citaat), nader uitgewerkt in Dictionnaire V (1861), lemma ‘échelle’. 
59 Pugin, Contrasts, p. 3; S. Boisserée, Geschichte und Beschreibung des 
Doms von Köln, München 1842, p. 36; Reichensperger, Fingerzeige, p. 25; 
Neale, Webb, Symbolism of Churches, p. cxiv; Viollet-le-Duc, Dictionnaire 
VI, ‘ojive’. Vgl. A. Oxenaar, ‘Stad en monument’, in: G. Hoogewoud, J.J. Kuyt, 
A. Oxenaar, Cuypers en Amsterdam. Gebouwen en ontwerpen 1860–1898, 
Den Haag 1985, p. 29-34, p. 29-30, idem, De romantische droom van een 
rationalist. Het Centraal Station te Amsterdam van P.J.H. Cuypers 
(doctoraalscriptie UvA), Amsterdam 1986, p. 73-81; idem, Centraal Station 
Amsterdam. Een paleis voor de reiziger, Den Haag 1989, p. 56-61; A. van der 
Woud, ‘“Steenen Mystiek”. De proportiesystemen van P.J.H. Cuypers’, Archis 
1988, nr. 5, p. 38-46 en zijn herroeping van de ‘onscherpe conclusies’ van dit 
artikel in Waarheid en karakter, p. 352, noot 143. Zie ook Van Hellenberg 
Hubar, Arbeid en bezieling, passim, en vooral idem, ‘De “door wiskunst en 
verbeelding gebouwde kerk”. De “meester van het werk” en Cuypers’ 
proportiesysteem’, in: Bouwkunst. Studies in vriendschap voor Kees Peeters, 
Amsterdam 1993, p. 249-259. 
60 Op de schetsen van deze kerken in het Cuypersarchief zijn de systeemlijnen 
van de triangulatuur duidelijk te zien.  
61 Reichensperger, Fingerzeige, p. 28. 
62 Cuypers had de nieuwe sacristie gezien bij zijn bezoek aan Viollet-le-Duc in 
Parijs in 1854 en bezat het plaatwerk Monographie de Notre-Dame de Paris 
et de la nouvelle sacristie de MM Lassus et Viollet-le-Duc (…) (1856).  
63 Viollet-le-Duc, Dictionnaire, III, ‘choeur’. Vgl. idem, IX, ‘tabernacle’: 
‘L’établissement des tabernacles sur les autels ne date que du dernier siècle’. 
Zie ook E.E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné du mobilier français de 
l’epoque carlovingienne à la Renaissance, Parijs 1858–1875, 6 delen, I (1858), 
‘tabernacle’. Ook Pugin merkte op dat ‘The present tabernacles are by no 
means ancient, nor did they exist in the old English churches’: Present State, 
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p. 38. King liet deze opmerking van Pugin weg in zijn bewerking – wellicht 
vond hij deze ongepast – en voegde een opmerking toe over het primaat van 
de rubrieken: Vrais Principes, p. 127 e.v. Zo ook Reichensperger in de 
Fingerzeige: deze bleef eveneens keurig binnen de geldende voorschriften. 
64 Parochiearchief Laurentius, Gemeentearchief Alkmaar, notulen 
kerkbestuur d.d. 2 maart 1858. De synode van 1865 spreekt wel nadrukkelijk 
over ‘omheining’ van het priesterkoor. Dit was alleen te betreden door 
geestelijken (‘laici non admittantur’). Zie Acta et Decreta, p. 225. Met 
bijzondere dank aan dr. M.F.G. Parmentier, die zo vriendelijk was een 
werkvertaling te maken uit het Latijn van enige cruciale passages uit de Acta 
et Decreta. Gewoonlijk werd het koor afgesloten door de communiebanken, 
verbonden door een (smeedijzeren) hek. 
65 Voor de sacramentscultus in Nederland zie bijvoorbeeld Cornelis Broeres 
‘Dithyrambe op het Allerheiligste Sacrament’ uit 1845. Hierover: G. Brom, 
Cornelis Broere en de katholieke emancipatie, Utrecht 1955, p. 287-295. Vgl. 
L.J. Rogier, Katholieke herleving, Den Haag 1956, p. 233-238. 
66 Zie Cuypersarchief, archief CuCo. Aan de hand van de werknummers op de 
tekeningen valt een chronologie vast te stellen en een (globale) datering. 
67 De gotische sacramentstoren (1450) uit de St. Pieterskerk te Leuven geldt 
als het oudst bewaarde voorbeeld van zijn soort in de Nederlanden. 
68 Cuypers kende altaren van Statz o.a. via afbeeldingen in het Organ. 
69 Vgl. Leniaud, ‘Viollet-le-Duc et le mobilier religieux’, p. 262-281: bij de 
prijsvraag voor de Notre-Dame-de-la-Treille te Lille (1856) werd expliciet 
gevraagd om een hoogaltaar met een ‘flèche centrale pour l’exposition’. 
Lassus maakte hier in de toelichting bij zijn ontwerp bezwaar tegen, omdat 
dergelijke grote pinakels de architectonische lijnen en de volumes in het 
interieur van het koor braken. Viollet-le-Duc volgde hem in deze kritiek en 
vond o.a. een flexibele oplossing door de expositie in een gigantisch 
‘ostensoir’. De ontwikkeling van de vormgeving van de monstrans – die na 
het Concilie van Trente een belangrijke rol kreeg in de liturgie – in de 
neogotische beweging en bij Cuypers is in dit verband typerend. Cuypers nam 
middeleeuwse reliekhouders als uitgangspunt, maar deze werden opgerekt en 
vergroot in verband met de nieuwe functie als houder waarin de hostie 
tijdens de mis en/of het lof aan de verzamelde parochie werd getoond. 
Vriendelijke mededeling Jean-Pierre van Rijen, die onderzoek doet naar 
negentiende-eeuws kerkzilver in Nederland.  
70 Jakob, Kunst im Dienste der Kirche, p. 126-161. Jacob onderstreept daarbij 
het belang van de besluiten van de Provinciale Synodes, naast de 
‘Bestimmungen’ in de ‘Ritualbucher’ en van de Congegratie van de Riten, als 
leidraad bij de inrichting van het kerkgebouw. Zie Viollet-le-Duc, 
Dictionnaire II, ‘autel’, waarin hij steeds de eenvoud en de afgewogen 
opbouw van het middeleeuwse altaar benadrukt. 
71 Bij de Bonifatiuskerk te Leeuwarden herhaalde hij dit motief. Door het koor 
heel laag te maken in verhouding tot viering en schip was het effect hier nog 
dramatischer. Overigens was de enig denkbare functie voor deze kooromgang 
bij de wijding van kerk en altaar. De bisschop maakte hierbij een gang rond 
het hoogaltaar. 
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72 Eerst vooral losse figuren in architectonische setting, eind jaren 
zestig/begin zeventig ook retabels met geschilderde of in reliëf 
gebeeldhouwde panelen. Zie Cuypersarchief, archief Cuypers en Co, map 1. 
73 Leniaud, Lassus, plaat XLI. 
74 Zie F. Schmitz, Der Dom zu Köln. Seine Konstruction und Ausstattung, 
Keulen 1868–1879, plaat L7 blad 1 en 2. 
75 In altaarontwerpen van Cuypers uit de loop van de jaren vijftig is steeds 
vaker te zien hoe het zijden baldakijn over de expositietroon het gehele altaar 
gaat omvatten, als een vorm van overhuif, gelijk Maria’s ‘Schutzmantel’. In de 
loop van de jaren zestig verschijnt dan het ciborium, dat vooral in de loop van 
de jaren zeventig populair lijkt te zijn geworden: zie de altaren in Blauwhuis 
en Sneek; zo ook elders binnen de beweging: zie bijvoorbeeld het ontwerp 
van Von Ferstel voor de Votivkirche te Wenen (1873), en ontwerp van 
Rincklake voor de Dom te Keulen (1872). Vgl. F. H(eynen), ‘Het overhuifd 
hoog-altaar der St. Ignatiuskerk te Nijmegen’, Dietsche Warande 1871, p. 26-
61 en p. 183; Schiphorst, ‘Een toevloed van werk’, p. 162-164. Al rond 1855 
maakte Cuypers twee schetsen voor een ciboriumaltaar in barokke 
stijlvormen, vermoedelijk voor bisschop Zwijsen, die wellicht bedoeld waren 
voor het Utrechtse grootseminarie te Rijsenburg: zie Looijenga, Utrechtse 
School, p. 124-125 en Schiphorst, ‘Een toevloed van werk’, p. 262-263.  
76 P.J.H. Cuypers, ‘De nieuwe parochiale kerk v.d. H.Bonifacius, te 
Leeuwarden. Ontleend aan de mededeelingen verstrekt aan de bezoekers der 
Algemene Vergadering te Leeuwarden’, Bouwkundig Weekblad 1884, p. 293-
295, p. 294. In dit artikel gaat Cuypers uitgebreid in op de symboliek van het 
kerkgebouw. 
77 Deze ‘Neubildung’ werd herkend en niet altijd gewaardeerd: ‘meermalen 
had Cuypers de voldoening door hem onafhankelijk ontworpen oplossingen 
later in oude voorbeelden terug te vinden. Voldoening tegen hen die meenden 
dat hij afkeurenswaardige nieuwigheden in zijn werken schiep’. Jos. Cuypers 
naar aanleiding van de kerk in Blaricum in: Tentoonstelling der werken, p. 
40. 
78 Crook, Dilemma of Style, p. 72, vooral noot 27. 
79 Pugin onderstreepte dat een parochie niet boven haar macht mocht 
bouwen, maar wel het uiterste moest offeren voor haar kerk. True Principles, 
p. 37. Volgens de Nederlandse bisschoppensynode van 1865 was het de taak 
van de pastoors te zorgen dat de kerken ‘schitteren door bekoorlijkheid, en 
stralen door versiering’ (‘venustate splendescant, et ornatu fulgeant’), Acta et 
Decreta, p. 222.  
80 C. Broere, geciteerd in Brom, Cornelis Broere, p. 292. Vgl. Klauser, 
Western Liturgy, p. 148-150, over het koor als ‘troonzaal voor het sacrament’. 
81 Foto in Parochiearchief Dominicuskerk, Gemeentearchief Alkmaar. De 
synode van 1865 schreef alleen een tafel en en tabernakel voor en gaf de grens 
aan van wat mocht qua decoratie en opbouw – klaarblijkelijk om uitwassen te 
voorkomen.  
82 Parochiearchief St. Catharinakerk, Regionaal Historisch Centrum 
Eindhoven. Opdracht aan Cuypers februari 1858; ontwerpen ingediend 
februari 1859. Cuypers bouwde hier eerst een houten noodkerk. Zie ook J. 
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Aarts, ‘Beknopte geschiedenis der parochie en der kerk van de H. Catharina’, 
in: Parochie en kerk van Eindhoven, Eindhoven 1913, eerste afdeling.  
83 Parochiearchief St. Catharina, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, 
nr. 391. 
84 Memorie van toelichting bij het schetsontwerp, Parochiearchief St. 
Martinuskerk, Gemeentearchief Maastricht. 
85 Onder de titel Geen kerkelijke bouwkunst zonder oriëntatie verscheen in 
1859 een samenvatting van zijn studie in pamfletvorm, gericht aan 
bisschoppen en bouwpastoors. Hierin eiste hij: ‘dat men zich onthoude van 
kerkelijke bouwkunst te spreken, bij kerken die niet georiënteerd zijn’ 
(‘Voorbericht’). 
86 Zie J. Sauer, Symbolik des Kirchengebaüdes und seiner Ausstattung in der 
Auffassung des Mittelalters, Freiburg 1924 (eerste uitgave 1902), p. V 
(inleiding), waarin hij benadrukt dat de kerkbouwsymboliek eerst en vooral 
als literair verschijnsel onderzocht moet worden. Volgens Klauser, Western 
Liturgy, p. 140-142 is deze literaire traditie er mede de oorzaak dat de 
kerkbouwgeschiedenis nog steeds niet of onvoldoende vanuit het programma 
van eisen wordt opgebouwd.  
87 In een brief aan Thijm vatte Smits het antwoord van Zwijsen samen: ‘1e. 
dat hij te Eindhoven niet anders heeft gezegd, dan dat er geen kerkelijk 
voorschrift bestaat waarbij de verplichting is opgelegd, om op de heilige linie 
te bouwen. 2e. dat hij gaarne zien zal, dat men op de heilige linie bouwt, waar 
’t kan, maar dat hij niet meent iemand daartoe te mogen verplichten.’ 
Geciteerd naar: J. Witlox, ‘Mgr. Zwijsen en de Heilige Linie!’, Bossche 
Bijdragen VIII (1926/27), p. 376-377. Met dank aan dr. J. Peijnenburg, die 
mij wees op dit artikel.  
88 Acta et Decreta, p. 223. 
89 Naar de zogenaamde Lauretaanse litanie waren de torens gewijd aan de 
kracht, respectievelijk de zachtheid van Maria, dat wil zeggen aan de 
strijdende kerk en de kerk als toevluchtsoord. Vgl. Heilige Linie, p. 121. 
90 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 6 januari 1860. 


