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Het gotisch rationalisme en het romaans 

  

Kort na de St. Catharinakerk te Eindhoven kreeg Cuypers de opdracht voor 

een reeks kerken die alle een plaats moesten krijgen in het hart van 

dichtbebouwde historische binnensteden: drie grote kerken voor 

respectievelijk de jezuïeten te Rotterdam (1858), een oude statie van de 

Augustijnen te Amsterdam (1859), de Dominicanen te Alkmaar (1861), en een 

wat kleinere voor de katholieke parochie te Doetinchem (1859). Met deze 

ontwerpen sloeg hij een nieuwe richting in. De ontwerpen blijven wat de 

constructieve structuur betreft overwegend gotisch, maar in de vormentaal 

zijn ze eerder romaans geïnspireerd en een ruime viering met lichtkoepel en 

toren vormt, als nieuw thema in zijn werk, steeds het centrale element in de 

compositie. Oppervlakkig gezien lijkt hier de invloed zichtbaar te worden van 



  

zijn herstelwerk aan de Munsterkerk te Roermond en meer in het algemeen 

het gegeven dat hij woonde en werkte te midden van de romaanse en 

romano-gotische bouwkunst van Maas- en Rijnland.1 Dit zal zeker een rol 

hebben gespeeld. Zo kreeg hij de opdracht voor de Posthoornkerk te 

Amsterdam mede nadat hij het kerkbestuur de Munsterkerk had laten zien. 

Maar bij nadere beschouwing blijkt zijn keuze voor het romaans voort te 

komen uit een meer fundamentele verandering in zijn opvatting van de 

architectonische compositie en zijn benadering van het stijlprobleem. Al in de 

overigens nog ‘zuiver’ gotische ontwerpen uit de jaren vijftig koos Cuypers, 

zoals in het vorige hoofdstuk werd geconstateerd, steeds vaker voor romaans 

geïnspireerde oplossingen: in de altaardisposities (ciborium), de 

koorafsluitingen (Wijck, Alkmaar), het compositieschema (westfront 

Eindhoven) en in de omgang met volumes en de detaillering van wanden. Dat 

deze veranderende voorkeuren voortkwamen uit het gebruik, uit de 

liturgische eisen, geeft aan dat het hierbij niet alleen ging om de keuze voor 

een andere stijl, een ander ornament, uit contextuele, historische, of 

ideologische overwegingen. Cuypers zocht, zoals zal blijken, praktische en 

esthetische oplossingen voor een nijpend ontwerpprobleem. Na de 

Catharinakerk moet hem duidelijk zijn geworden dat de hooggotische 

kruisbasiliek niet de ideale oplossing bood voor het probleem van de 

stadsparochiekerk. Deze kon in de negentiende eeuw niet meer aan alle eisen 

voldoen. Dit probleem was elders al aan de orde gesteld en men dacht dat, via 

de rondboogstijl, het romaans een uitweg kon bieden. 

In Frankrijk was het probleem aan de orde gesteld door de Académie, in het 

kader van de algemene kritiek vanuit dit instituut op de gotiek als bron voor 

een eigentijdse kerkelijke architectuur. Ook in Duitsland zag men al snel de 

bezwaren die kleefden aan de sterke nadruk op de constructieve structuur in 

de gotiek, in het bijzonder het ribgewelfsysteem met luchtbogen, als het ging 

om de zeggingskracht van het gebouw in het stadsbeeld. Gottfried Semper 

bijvoorbeeld onderkende weliswaar de grote ruimtelijke kwaliteit van de 

gotische kathedraal. Deze was ‘nach rein perspektivischen Gesetzen’ 

ontworpen, zo stelde hij in een van zijn colleges, waarbij ‘das Innere alles 

war’. Maar van buiten zag een gotische kerk er naar zijn opvatting uit ‘als 



  

wäre sie nicht fertig, oder als sollte sie noch eine Umkleidung erhalten’ en hij 

hield zijn studenten de ‘malerische Gebäudemasse’ van het romaans ten 

voorbeeld. In zijn theoretisch hoofdwerk Der Stil nam hij een scherper 

standpunt in en veroordeelde het ‘nackte erscheinen der funktionirenden 

Theile’ in de gotiek, die ‘wie der geharnischte Seekrebs sein Knochengerüst 

zur Schau trägt,’2 In zijn eigen kerkelijke werk liet Semper zich inspireren 

door de byzantijnse en vroegmiddeleeuwse architectuur, waaronder de 

romaanse kerkbouw van het Rijnland.  

Het romaans was sinds de jaren dertig en veertig in zwang bij de Pruisische 

Schinkelschule (zie het werk van Persius, Stüler, Soller, Busse) in Baden 

(Heinrich Hübsch) en in Beieren (Von Gärtner) en de invloed van deze stijl 

was ook in het Rijnland te vinden, vooral in het werk van J.C von Lassaulx. 

Het romaans, of de rondboogstijl, werd daarbij wel gezien als een onvoltooide 

overgangsfase van de (nog sterk Romeins beïnvloede) vroegchristelijke en 

byzantijnse architectuur naar een inheemse Duitse bouwkunst. Dit project 

was voortijdig onderbroken door de intrede van de spitsboogstijl, en daarom 

bij uitstek geschikt om weer op te nemen bij het zoeken naar een stijl voor de 

eigen tijd.3 De vormentaal van het romaans was bovendien een gepast middel 

om gestalte te geven aan het – ook buiten de beweging – opkomend streven 

naar een in scherp gelede volumes uitgedrukt ruimteprogramma. Zo werd in 

de loop van de jaren vijftig in Pruisen, onder invloed van Friedrich Wilhelm 

IV en zijn ‘Hofbaurat’ en ‘Dezernent für Kirchenbau’ F.A. Stüler, steeds meer 

de nadruk gelegd op een vrije massageleding in organische samenhang met 

landschap of stadsbeeld.4 Niet toevallig zond Friedrich Wilhelm IV, die zich 

persoonlijk beijverde voor deze nieuwe synthese tussen gebouw en context, 

Stüler tot tweemaal toe naar Engeland om te rapporteren over de 

ontwikkeling van de kerkbouw daar.5 

De Keulse neogotici waren echter tegen een moderne ‘Rundbogenstil’ zoals 

voorgesteld door Heinrich Hübsch en hadden bezwaar tegen een eigentijds 

gebruik van het romaans in de weinig archeologisch correcte vormen zoals 

toegepast door Von Lassaulx. Reichensperger zag het romaans als een 

onvoldragen overgangsperiode en omschreef deze in zijn Fingerzeige als een 

gevaarlijke ‘Eselsbrücke’ tussen klassiek en gotiek, misbruikt om alles onder 



  

te verzamelen wat rondbogen had maar noch Grieks noch gotisch was.6 Door 

toedoen van Ernst Zwirner, de Keulse Dombouwmeester, werd in de 

prijskamp om de Nicolaikirche te Hamburg het winnend ontwerp van 

Semper voor een Byzantijns-romaanse centraalbouw ingeruild voor G. Scotts 

door de hoge gotiek geïnspireerde kathedraal.7 Deze stijlstrijd tussen 

Rijnland en Pruisen – uitgevochten in het neutrale Hamburg – had overigens 

niet alleen een verschil in architectuuropvatting als achtergrond, maar hield 

ook verband met de religieuze en vooral de politieke tegenstellingen tussen 

het protestantse koninkrijk en zijn katholieke provincie. Bij monde van G. 

Kallenbach richtte het Organ für christliche Kunst zich nog in 1858 expliciet 

tegen de Pruisische ‘Hofbaurat’ Stüler en zijn byzantijns-romaanse 

basilieken, die ook vanwege de lagere bouwkosten steeds populairder 

dreigden te worden.8 Men voelde dit als een opdringen van Pruisen in het 

Rijnland. Niettemin sprak Kallenbach daarbij de overtuiging uit dat er op den 

duur een synthese zou moeten ontstaan tussen romaans en gotiek als nieuwe 

kerkelijke architectuur. Want ook in zijn ogen bood het neoromaans 

tegenover de neogotiek ruimtelijk en compositorisch meer 

variatiemogelijkheden, zeker in een stedelijke context, terwijl er toch in 

middeleeuwse, christelijke en nationale vormen werd gebouwd, iets wat van 

de Rundbogenstil van Hübsch niet gezegd kon worden.9 

Het is mogelijk dat Cuypers op zijn reizen door het Rijnland werk van Von 

Lassaulx is tegengekomen. Deze bouwde in de jaren dertig en veertig vooral 

in de streek rond Koblenz een aantal kerken, scholen en pastorieën in een 

eigenzinnige neoromaanse stijl. Zijn gebouwen waren sterke, uit bijna zuiver 

geometrische vormen opgebouwde composities, meestal uitgevoerd in schoon 

metselwerk.10 Zeker is dat Cuypers, toen hij voor zijn tweede huwelijksreis in 

1859 de Rijn opstoomde naar Freiburg im Breisgau, daar de Ludwigskirche 

zag van Hübsch, de Badense vader van de Rundbogenstil: een sobere 

kruisbasiliek, die zich met een bescheiden front, zonder torens, als 

vanzelfsprekend in het gesloten straatbeeld voegde, maar tegelijk in het 

silhouet van de stad werd geaccentueerd door een forse, Rijnlands-romaanse 

vieringtoren.11 Op deze reis, die het jonge paar langs een reeks steden in 

zowel Duitsland als Frankrijk voerde, werden gotische en neogotische en 



  

ongetwijfeld ook romaanse en – waar voorhanden – neoromaanse 

bouwwerken bekeken.12 Cuypers zal bovendien de artistieke productie van de 

Schinkelschule hebben gevolgd en kennis hebben gemaakt met de nieuwe 

ontwikkelingen in de kerkbouw in Pruisen. Via plaatwerken als het 

Architectonisches Skizzenbuch, het Architectonisches Album en vooral de 

Entwürfe zu Kirchen, Pfarr- und Schul Häusern. Zum Amtlichen Gebrauche 

bearbeitet und herausgegeben von der Königlich Preussischen Ober-Bau-

Deputation, Potsdam, 1846 e.v., zullen hem kerkontwerpen van Stüler en 

Soller en enkele van Persius en Busse onder ogen zijn gekomen.13 In deze 

plaatwerken is te zien hoe de klassiek symmetrische composities, opgebouwd 

uit forse geometrische volumes, in de loop van de jaren vijftig nadrukkelijker 

werden aangepast aan de context en ‘schilderachtiger’ van aard worden. 

Voorplein, portico, narthex, een asymmetrisch en vaak vrijstaand geplaatste 

toren, maar ook de vieringkoepel of -toren, werden vanzelfsprekende 

elementen, waarmee men trachtte het ontwerp te integreren in de structuur 

van de stad of het landschap.14 Wat hierbij precies de rol was van het 

romaans is niet duidelijk. Het lijkt de verbindende schakel te zijn geweest 

tussen de symmetrische composities van het classicisme en de meer 

organische plattegronden en opstanden van de gotiek. Zeker is wel dat men 

keek naar de ontwikkelingen in de neogotische beweging, vooral in Engeland: 

in 1857 zond Friedrich Wilhelm IV Stüler hier voor de tweede keer naar toe 

om te rapporteren over de ontwikkeling van de kerkbouw.15 

Ook in Frankrijk was er na 1850 een groeiende belangstelling voor het 

romaans als mogelijk voorbeeld voor de eigen tijd, begeleid door eenzelfde 

discussie als in Duitsland. In eerste instantie werd het romaans slechts uit 

archeologisch oogpunt beschouwd. Het was van belang als stap in de 

ontwikkeling van de Romeinse en vroegchristelijke architectuur naar de 

gotiek – ‘un trait d’union entre l’Antiquité et le XIIIe siècle’16 – en werd juist 

daarom door de kopstukken van de beweging, Didron en Viollet-le-Duc, als 

voorbeeld ongeschikt bevonden. In de loop van de jaren vijftig veranderde dit 

beeld onder invloed van een jongere generatie (restauratie)architecten en 

kreeg het romaans een positie als volwaardige stijlperiode in de Franse 

architectuurgeschiedenis.17 Daarmee werd het acceptabel als voorbeeld voor 



  

de eigen tijd en inzetbaar bij het oplossen van het probleem van de 

parochiekerk. Ook van deze ontwikkeling kreeg Cuypers het nodige mee. Uit 

de Revue Générale van Daly kende hij Questels Saint-Paul te Nîmes (1835; 

gebouwd 1838–1850), veelal beschouwd als het beginpunt van het 

neoromaans in Frankrijk, maar binnen de neogotische beweging afgewezen 

vanwege de vormentaal, die men archeologisch niet correct vond. Mogelijk 

was ook Vaudoyers ontwerp voor de kathedraal van Marseille (1845–1852) 

tot hem doorgedrongen, die met een reeks koepels en een mengeling van 

Romeinse en Byzantijnse elementen een Franse parallel vormt met de 

‘Rundbogenstil’.18 Relevanter – zeker voor de ontwikkeling van de 

vieringkoepel bij Cuypers – is het werk van architect Paul Abadie, in zijn 

jonge jaren een medewerker van Viollet-le-Duc, die met zijn Saint-Martial te 

Angoulême (1849–1856) geldt als pionier van het archeologisch correcte 

neoromaans in Frankrijk.19 Abadie restaureerde onder toezicht van Viollet-

le-Duc zowel de Saint-Pierre te Angoulême (vanaf 1850) als de Saint-Front te 

Périgeux (vanaf 1853), de belangrijkste voorbeelden van de opvallende 

Byzantijns-romaanse koepelbouw uit de Périgord, en de resultaten van zijn 

onderzoekingen vonden direct hun weg naar Viollet-le-Ducs Dictionnaire. 

Eerst in het lemma over koepels (Dictionnaire IV, 1859) en later in dat over 

pendentieven (Dictionnaire VII, 1864) deed Viollet-le-Duc verslag van de 

historische en vooral de technische bevindingen van Abadie over de Zuid-

Franse koepelconstructies, een tot dan vrijwel vergeten fenomeen.20 Cuypers 

kreeg deze teksten onder ogen precies in de jaren waarin hij zelf aan zijn 

eerste vieringkoepel begon.  

Cuypers heeft in deze periode – voor zover bekend – geen uitspraken gedaan 

over de betekenis van het romaans voor zijn werk. Het lijkt er echter op dat 

hij de opvatting huldigde van Viollet-le-Duc. Jaren later, in 1875, inmiddels 

benoemd tot Dombaumeister in Mainz, omschreef hij het romaans als stap in 

een organische ontwikkeling. Deze begon met de introductie van de 

gewelfbouw in de vroege Middeleeuwen en vond zijn hoogtepunt in de 

spitsbooggewelven van de dertiende-eeuwse gotiek: ‘Denn was wir dermalen 

allgemein als Romanisch bezeichnen, ist nicht sowohl ein in sich 

abgerundetes, lebensfähiges System, sondern es ist ein Vorstufe dessen, was 



  

das spätere Mittelalter (...) zur vollen Reife entwickelte.’21 De Dom in Mainz 

was, naar zijn opvatting, het levend bewijs van deze ontwikkeling. In deze 

kerk, begonnen in de tiende eeuw, steeds vernieuwd na een reeks branden en 

aan het eind van de dertiende eeuw min of meer voltooid, zag men de 

verschillende systemen van romaans en gotiek letterlijk uit elkaar 

voortkomen en de vormentaal van de gotiek als wingerd de ‘einst so 

schlichten Mauermassen’ van het romaans omranken, aldus Cuypers.22 

Opvallend is dat hij er in zijn eigen werk geen moeite mee lijkt te hebben 

gehad terug te grijpen op deze overgangsstijl. Eerder integendeel: het lijkt of 

juist het overgangskarakter, het zoekende dat in het romaans werd gezien, de 

stijl bij uitstek geschikt maakte als hulpmiddel bij het vinden van een 

oplossing voor een eigentijdse opgave, waarbij eveneens sprake was van een 

‘evolutie’ in het ‘System’.  

De introductie van romaanse vormen in Cuypers werk, zo mag worden 

gesteld, kwam voort uit zijn pogingen het conflict tussen de constructieve 

structuur en de ruimtelijke compositie van de kerk op te lossen – een conflict 

dat zich steeds dwingender aandiende – en een synthese te vinden tussen een 

rationele, waarheidsgetrouwe constructie en een monumentale, op 

stedenbouwkundig niveau ‘effectieve’ compositie; tussen zijn vooral door 

Viollet-le-Duc geïnspireerde voorkeur voor skeletbouw, nog goed zichtbaar in 

de kerk te Eindhoven, en een meer romaans geïnspireerde, Semperiaanse 

nadruk op het componeren met vastomlijnde volumes, die naar voren komt 

bij de Posthoornkerk (zie verder).23 En dat alles – en daar ligt uiteindelijk de 

crux van deze ontwikkeling – als antwoord op de sterk gemarginaliseerde 

positie van het katholieke kerkgebouw in de stad. Door de evenwichtiger 

verhouding tussen horizontalen en verticalen, met hier en daar een scherp 

getrokken diagonaal als afsluitend accent, was de inpassing van het 

kerkgebouw in stad en landschap aan de hand van het romaans 

gemakkelijker dan met het sterke verticalisme van de hoge gotiek. De 

ontwikkeling eerder aangegeven in Cuypers’ toegepaste kunst, in het 

bijzonder zijn altaarontwerpen (zie hoofdstuk I en IV) voltrok zich nu ook in 

de kerkbouw. Het rijkgeschakeerde, overheersend verticaal geaccentueerde 

beeld van het kerkgebouw, als maaswerk, als filigrain getekend tegen de 



  

horizon, maakt plaats voor een zich uit de plattegrond en de constructie 

ontwikkelende compositie in helder gelede volumes, met een in forse trekken 

getekend silhouet. Pinakels, het motief waarmee in de gotiek naar Viollet-le-

Duc vrijwel ieder element van het gebouw een verticaal accent kreeg, altijd al 

spaarzaam toegepast door Cuypers, verdwenen nu bijna geheel uit zijn 

ontwerpen. Natuurlijk speelden economische factoren daarbij als steeds een 

rol. De nadruk op de constructie, het constructieve skelet, als 

betekenisdrager, in navolging van de dertiende-eeuwse gotiek, vroeg om een 

meer complexe en rijkere detaillering, in casu om meer natuursteenwerk, dan 

het componeren met volumes en vlakken naar het romaans. Bovendien 

konden de verschillende betekenislagen hierbij gemakkelijker worden 

toegevoegd via materiaalgebruik (‘structurele polychromie’), bekleding 

(tegels, sgrafitto, etc.) en schilderwerk. Maar de voornaamste drijfveer was 

van programmatische aard.  

Het kerkbouwschema dat rond het midden van de jaren vijftig werd bepleit in 

de neogotische beweging leverde – zo was Cuypers inmiddels gebleken – 

problemen op voor de liturgische dispositie en de ruimtelijke organisatie van 

het gebouw. De eigentijdse liturgie, met het streven naar een volksverbonden 

mis en een belangrijke plaats voor de preekstoel, vroeg – als gezegd – om een 

samengevatte kerkruimte en goed zicht op het altaar. De viering kreeg daarbij 

veel nadruk. Dit schema was slecht te verenigen met de voorkeur binnen de 

beweging voor een driebeukige kruisbasiliek met relatief smal schip en een 

nadrukkelijke ruimtelijke driedeling (schip, viering, koor), vooral binnen de 

Keulse tak veel toegepast. Vanuit Engeland (Pugin) kwam daarbij een verbod 

op het aanbrengen van galerijen of tribunes – door de meer dogmatische 

Ecclesiologists beschouwd als een inbreuk op het verticale karakter van de 

kerkruimte – wat juist bij grote stadsparochiekerken de aangewezen 

oplossing leek om op de meestal beperkte bouwterreinen toch het gevraagde 

aantal zitplaatsen te kunnen realiseren. De Schinkelschule richtte zich, op 

zoek naar bruikbare ruimtevormen, naar de vroegchristelijke basilica, door 

het plaatwerk van Bunsen opnieuw onder de aandacht gebracht.24 Met haar 

eenvoudige en ruime, rechthoekige schip, eindigend in een halfronde apsis, 

was deze bijzonder geschikt voor de evangelische eredienst en ook goed 



  

bruikbaar voor de katholieken. Maar dit model werd, als gezegd, in de 

neogotische beweging niet geaccepteerd. Zeker voor de Keulse neogotici was 

het te Pruisisch en vooral: te klassiek, met de als evangelische kerk ingerichte 

Romeinse basilica te Trier als afschrikwekkend voorbeeld. Deze stond, zoals 

viel te lezen in het Organ, te dicht bij het Romeins.25 

Ook het compositieschema zoals voorgeschreven door Reichensperger in de 

Fingerzeige – symmetrisch front met toren, schip, viering en koor in axiale 

opeenvolging – was, zoals Cuypers al had ontdekt, niet zonder meer geschikt 

voor locaties in gesloten stadsbeelden. Want waar geen voorplein kon worden 

gecreëerd – niet toevallig een sterke wens vanuit de beweging – en geen 

stedelijke as gericht op de kerk, had een symmetrisch westfront nauwelijks of 

geen effect. De waarschuwing tegen geminiaturiseerde kathedralen was 

zinnig en terecht, maar het kortweg propageren van de middeleeuwse 

parochiekerken als voorbeeld was onvoldoende als oplossing voor het 

probleem van de eigentijdse stadsparochiekerk. 

Pugin had met de Apology en de afbeelding van zijn kerkontwerpen op het 

frontispies al in 1843 de voorzet gegeven voor een vrijere, meer organische, 

bij de context aansluitende opvatting van ruimtevormen en compositie. Bij 

deze ontwerpen zat ook een aantal voorbeelden met een vieringtoren als 

centrum van de compositie, enigszins analoog aan de romaanse voorbeelden 

in het Maas- en Rijnland en waarschijnlijk beïnvloed door de landelijke 

parochiekerken uit de Middeleeuwen in Normandië. King had cruciale 

passages uit deze tekst – zonder de afbeelding – in 1854 opgenomen in de 

Vrais Principes, waaronder het pleidooi voor een vrije plaatsing van de toren 

als middel om de symmetrische compositieschema’s open te breken. Deze 

vrijere opvatting van de dertiende-eeuwse modellen drong echter maar 

langzaam door in de beweging op het vasteland. Zo hield Statz, letterlijk en 

figuurlijk Cuypers’ meest nabije voorbeeld in de beweging rond het midden 

van de jaren vijftig, met zijn neogotische kerken in het Rijnland vrij strikt 

vast aan een symmetrische plattegrond met driedeling en idem compositie; 

wel is er een groeiende neiging in zijn werk naar de hallenkerk, als antwoord 

op het verlangen naar een meer unificerende ruimtewerking.  

Maar rond 1860 kwam er een ‘officiële’ opening naar andere kerkmodellen, 



  

en wel uit onverwachte hoek. In zijn rol als Hofbaurat schreef Stüler een 

‘Gutachten’ bij het ‘Eisenacher Regulativ für evangelische Kirchenbau’, de 

synodaal vastgelegde canon voor de evangelische kerkbouw in Duitsland uit 

1861. In dit ‘Gutachten’ merkte hij op, onder verwijzing naar zijn vorst 

Friedrich Wilhelm IV: ‘Die empfohlene Stellung des Thurmes v o r dem 

westlichen Giebel entspricht nicht immer der Oertlichtkeit und ist desshalb 

in keiner Zeit unbedingt festgehalten worden. Auch (...) weil dadurch die 

architektonische Ausbildung des Hauptgiebels der Kirche verloren geht, 

auch, zumal bei Landkirchen, eine freiere landschaftlichere Gruppirung der 

Gebäudemassen der streng architektonischen nicht selten vorzuziehen ist’.26 

De tekst echoot bijna letterlijk Pugins opmerking over de rol van de toren in 

de Apology.27 Hier weerklinkt de invloed van zijn reis naar Engeland en blijkt 

zijn studie van het werk van Pugin en de ‘High Victorians’, dat met de 

voorkeur voor houten kappen (dus geen luchtbogen), forse daken en een 

verlaagd koor van nature meer ‘Massenbau’ was dan ‘Gerüstbau’. 

Veelbetekenend werden romaans en gotiek in het ‘Regulativ’ gelijkelijk 

aanbevolen als voorbeeld. 

Nu golden de voorschriften voor de evangelische kerkbouw natuurlijk niet 

voor de katholieken. Niettemin werden het ‘Regulativ’ én het ‘Gutachten’ 

begin 1862 integraal opgenomen in het Organ für christliche Kunst en de 

redactie gaf daarvoor het enigszins verrassende argument dat de circulaire 

‘im Allgemeinen auf demselben Standpunkte steht, den wir in der 

christlichen Kunst vertreten’.28 Het lijkt of men de evangelisch protestanten 

wilde laten zeggen wat men in eigen gelederen nog niet zo hardop durfde te 

verkondigen, namelijk dat de gotiek minder geschikt was voor de eigen tijd 

dan steeds geroepen, daarbij gebruikmakend van het feit dat in de kerkbouw 

in Duitsland katholieken en evangelisch protestanten, evenals in Engeland 

katholieken en anglicanen, dichter bij elkaar stonden dan hun retoriek soms 

suggereert.29 Nadrukkelijk werd hiermee ook voor de katholieken een 

opening gemaakt naar andere dan de strikt neogotische modellen voor de 

kerkbouw. Cuypers zal het ‘Regulativ’ zeker hebben gelezen in het Organ en 

dit zal hem hebben aangemoedigd door te gaan op de ingeslagen weg. Het 

kopiëren van de dertiende-eeuwse kerkmodellen verdween als ‘richtsnoer’ 



  

voor zijn ontwerpen en in de volgende jaren zette hij zich aan de opgave 

vanuit de middeleeuwse beginselen ruimtelijk vorm te geven aan de 

eigentijdse volksverbonden liturgie. 



  

De introductie van de ‘koepeltoren’: de Onze Lieve Vrouwekerk te 

Rotterdam  

 

In 1858 ontwierp Cuypers voor de Rotterdamse jezuïeten een flinke 

kruisbasiliek met een schip met galerijen, een vieringtoren over bijna de volle 

breedte van het schip en de zijbeuken, een verlaagd koor met halfoctagonale 

afsluiting en drie ronde apsiden, en aan de straat een front met twee lage, 

ranke torens, het geheel uitgewerkt in een combinatie van gotisch en 

romaans idioom.30 Dit ontwerp diende ter vervanging van een bestaand 

neoclassicistisch gebouw aan de Wijnhaven, een van de typische stadshavens 

in de nog vrijwel onaangetaste kern van de oude stad. Er zijn geen 

doorsneden overgeleverd van de kerk, maar uit de notulen van het 

kerkbestuur en een aantal oude foto’s – de kerk bleef onvoltooid en wat er 

stond werd in de tweede wereldoorlog vernietigd – blijkt dat er sprake was 

van een koepel over de viering, in het aanzicht uitgewerkt als toren; Cuypers 

zelf duidde deze aan als een ‘koepeltoren’.31 De compositie is opgebouwd uit 

geometrische volumes: rechthoeken, cilinders en octagons, afgesloten door 

hoge piramidale daken en ranke octagonale spitsen. Forse steunberen, 

uitkragende daklijsten en zware dekstenen accentueren ribbe en omtrek van 

de bouwdelen. Pinakels zijn geheel verdwenen. De vlakke wanden, ritmisch 

geleed door scherp uitgesneden vensters, laten zien hoe Cuypers in de 

vormentaal zocht naar een evenwicht tussen skelet en massa, tussen hut en 

tent. Alle krachten worden binnen de omtrek van de hoofdvolumes 

opgevangen; luchtbogen zijn er niet. Het werken met geometrische volumes 

tekent zijn veranderde opvatting van de architectonische compositie. Hij 

herleidt het programma als het ware tot een reeks functionele delen (portico, 

schip, galerij, viering, koor, kapellen, sacristie) die naar gelang de specifieke 

eisen worden uitgewerkt en vervolgens logisch geordend in een piramidale 

compositie.  

De viering met koepel en toren vormt daarbij de vingerwijzing dat de 

introductie van romaanse elementen niet slechts een cosmetische operatie 

was, een oppervlakkig schuiven met betekenislagen, maar werd ingegeven 

door het programma. Met een andere vormentaal koos hij ook een ander 



  

uitgangspunt van waaruit de ruimtevormen en de compositie van het 

kerkgebouw werden ontwikkeld. Dit wordt onderstreept door een zorgvuldig 

ingekleurde presentatietekening waarbij juist de vieringtoren prominent in 

beeld komt – een tekening die hij voor Veghel, Wijck of Eindhoven in deze 

vorm niet had gemaakt. En het wordt nog eens expliciet benadrukt in een 

gelithografeerde perspectieftekening die hij in 1859 – na stevig aandringen 

bij het kerkbestuur – bij Claesen in Luik in ruime oplage mocht laten 

drukken.32 Deze prent toont de kerk in een onverwacht en ongebruikelijk 

perspectief, namelijk van schuin achter, kijkend van (liturgisch) oost naar 

west, over koor en viering naar de torens. Niemand zou de kerk ooit zo zien. 

De façade zou een plaats krijgen in een gesloten wand aan de Wijnhaven; het 

schip werd aan drie zijden omsloten door een bouwblok en slechts één 

transeptgevel was zichtbaar in een smalle zijstraat. Maar in dit aanzicht komt 

de vieringtoren met de koepel nadrukkelijk naar voren als het ruimtelijk 

centrum van de kerk en het middelpunt van de compositie. En daar lijkt het 

Cuypers om te doen zijn geweest. Het perspectief is gemanipuleerd om te 

laten zien dat hier een nieuwe oplossing werd geïntroduceerd voor de 

stadskerk als architectonisch probleem. De prent had ook onderdeel moeten 

vormen van een campagne om dit nieuwe beeld te verbreiden. Deze was, 

behalve als middel in de fondsenwerving – iets waar dit soort prenten vaker 

voor werd gebruikt – waarschijnlijk ook bedoeld voor een mislukte uitgave 

van zijn werken.33  

Een zorgvuldig met inkt uitgewerkte plattegrond voor een kerk, te vinden in 

Cuypers’ schetsboek uit deze jaren, is waarschijnlijk een voorontwerp voor de 

Onze Lieve Vrouwekerk en deze laat zien hoe hij tot deze oplossing was 

gekomen. Ruimtevorm en compositie zijn in deze tekening geconcipieerd als 

een combinatie van centraalbouw en axiaalbouw. De viering en de koepel 

vormen met de halfrond afgesloten transeptarmen en het koor met apsis een 

centraalbouw in de vorm van een Grieks kruis. Maar één arm van het kruis is 

als het ware ‘verlengd’ tot een schip met ingebouwde biechtstoelen en een 

gaanderij – er waren veel zitplaatsen nodig op een beperkt terrein – 

afgesloten door een westfront met twee ranke torens en een narthex of 

portico. De portico – een nieuw thema in het werk van Cuypers – laat zien 



  

hoe hij, wellicht in navolging van de Schinkelschule, zocht naar middelen om 

een ruimtelijke overgang te maken tussen kerk en straat. Dit was in 

Rotterdam des te noodzakelijker, omdat het gebouw aan de rooilijn stond, 

met een entree direct aan de openbare weg.  

Het zoeken naar een synthese tussen centraalbouw en axiaalbouw was niet 

nieuw. Het middeleeuwse schema van de kruiskerk met een axiale 

opeenvolging van ruimtelijke elementen achter een hoog, gesloten torenfront 

met de ingangen, miste een evenwichtige piramidale opbouw en had in een 

gesloten straatwand een sterk tweedimensionaal effect.34 Zeker bij een 

dubbeltorenfront. Bij dit schema was een voorplein of parvis, een open 

ruimte vóór de kerk en liefst ook een vrij zijaanzicht vereist om het gebouw te 

kunnen ervaren als driedimensionale compositie. Nu de kerk niet meer als 

vanzelfsprekend ruimte kreeg en het kerkbestuur deze vaak letterlijk perceel 

na perceel, huis na huis moest aankopen, werden de gebreken van dit 

kerkbouwtype allengs problematischer.  

De centraalbouw met (licht)koepel was daarentegen ideaal als uitdrukking 

van de kerk als gemeenschapsruimte en goed bruikbaar voor de 

volksverbonden mis. Deze kwam bovendien vanuit ieder perspectief goed uit 

in het silhouet van de stad. Maar dit type had weer een ander nadeel: het was 

een in zichzelf besloten, verticaal geaccentueerde vorm, terwijl de katholieke 

kerk, zeker nu ze in competitie met een diversiteit aan geloofsrichtingen en 

politieke moraalleren moest opereren, juist behoefte had aan een horizontaal 

geaccentueerd, zich naar de straat openend schip, met een sprekend en 

uitnodigend front om de gelovigen binnen te lokken en hen naar preekstoel 

en altaar te leiden. Cuypers trachtte dit nadeel te ondervangen door het 

ontwerp van de portico. Hij bouwde zijn compositie op langs een 

driedimensionaal assenkruis: twee horizontale assen (portico-schip-koor en 

haaks daarop het transept) en een verticale as (koepeltoren), die elkaar 

kruisen in de viering. Zo ontstond een axiaal gebouw met een uitnodigend 

front, passend bij de liturgie en de vereiste representativiteit aan de straat, 

terwijl tegelijk werd voorzien in de behoefte aan een samengevatte 

kerkruimte en een verticaal accent om dit te markeren in het silhouet van de 

stad. De compositie had nu bovendien een vanzelfsprekend middelpunt, 



  

waaromheen het gebouw naar gelang het programma, de lokale 

omstandigheden en de beschikbare ruimte kon worden uitgewerkt – kort of 

lang schip, al of niet met galerijen, naar gelang het gevraagde aantal 

zitplaatsen; smal of breed transept, met meer of minder transeptkapellen 

naar het gewenste aantal zijaltaren, et cetera – met steeds een evenwichtige, 

piramidale compositie als resultaat. Een monumentale voorgevel was niet 

meer per se nodig – de vieringtoren zorgde vanuit ieder perspectief voor een 

bevredigend aanzicht – maar kon desgewenst worden toegevoegd, eventueel 

met torens, mits deze laag en rank werden gehouden, om de piramidale 

opbouw niet te verstoren en de vieringkoepel niet aan het zicht te onttrekken. 

Zo geïnterpreteerd leverde Cuypers met dit ontwerp een flexibel 

compositieschema dat voldeed aan de liturgische eisen en in vrijwel iedere 

context inzetbaar was. Maar zo simpel lag dat niet.  

De neogotici waren zich bewust van de gebreken van het hooggotisch 

compositie schema met dubbeltorenfront. Niet zonder reden voorzag 

Boisserée de Dom van Keulen in zijn reconstructie van een vieringtoren met 

spitse kap, in een poging de compositie enigszins in evenwicht te brengen; 

Jacob deed hetzelfde in zijn ontwerp voor de voltooiing van de dom in 

Regensburg.35 Zwirner – verantwoordelijk voor de uitvoering van de Dom in 

Keulen – liet dit motief echter weg omdat hij het historisch niet correct 

achtte. Ook Reichensperger zag niets in de introductie van een vieringkoepel 

met toren, want naar zijn mening betekende dit een inbreuk op het gotisch 

systeem. Liever gaf hij het dubbeltorenfront op en verving dit door een enkele 

toren. Hij schreef: ‘Wie mancher Kirchenbau hat nicht schon an seinen zwei 

Thürmen Bankerott gemacht! Ein kräftig entwickelter, hochragender Thurm 

bringt ohnehin einen unverhältnissmässig bedeutenderen Eindruck hervor, 

indem er dem ganzen Baue auf das Entschiedenste die pyramidale Tendenz, 

den Charakter des Aufstrebens und Culminirens verleiht, welchen der in 

einem Thurmpaare liegende Parallelismus der Art abschwächt, das 

nothwendig wieder mit einem Centralthurme über dem Durchschnittsfelde 

des Kreuzes zu Hilfe gekommen werden muss...’36  

Voor Viollet-le-Duc zal de zaak complexer hebben gelegen. Hij kon niet 

zomaar onderschrijven dat de kathedraal, in zijn theorie het fysieke bewijs 



  

van het genie van de middeleeuwse bouwmeesters, leed aan een evident 

compositorisch gebrek. Dit blijkt in het tweede deel van zijn Dictionnaire, 

verschenen vóór 1859. Hierin construeert hij, onder de ‘c’ van ‘cathédrale’, 

zijn ideaaltype van de middeleeuwse kathedraal. Hij zet deze neer als een 

kruisbasiliek met ranke westtorens, dubbele transepttorens en, als hoogste 

punt van de compositie, een slanke vieringtoren met een hoge, scherpe 

spits.37 Opvallend is de wijze waarop hij dit ideaaltype presenteert, namelijk 

in een ongebruikelijk, enigszins gedramatiseerd overhoeks 

vogelvluchtperspectief. Alle aandacht gaat daarbij uit naar de vieringtoren, 

als het middelpunt van de compositie. De gotische bouwmeesters 

componeerden hun kathedraal, zo lijkt Viollet-le-Duc met deze tekening te 

willen zeggen, idealiter wel degelijk in een evenwichtige compositie rond een 

centrum; alleen werd dit centrale motief in de praktijk niet altijd gerealiseerd. 

In dit perspectief treedt bovendien het zijaanzicht van de kathedraal met het 

transept op de voorgrond. Daarmee laat Viollet-le-Duc zien hoe transept en 

viering met de torens een harmonieus driedimensionaal ensemble vormen. 

Anders dan in het vooraanzicht van de kathedraal, waar de koningsgalerij het 

zicht beneemt op de kap en de onderbouw van de vieringtoren en de kerk zich 

als een ‘plat’, tweedimensionaal front presenteert, als ‘billboard architecture’ 

(de Ecclesiologist sprak in dit verband van ‘showfrontiness’), is van opzij 

gezien tussen de ranke torens ter weerszijden van het transept steeds het 

perspectief geopend op de vieringtoren. Zo lijkt Viollet-le-Duc met deze 

eigenzinnige projectie niet alleen te willen aantonen dat de ideale 

middeleeuwse kathedraal een evenwichtig, piramidaal gecomponeerd 

gebouw was, maar lijkt hij ook te willen suggereren dat het type van de 

stadsparochiekerk, ontwikkeld vanuit de viering, al besloten lag in de 

middeleeuwse kathedraal. De prent moet als het ware het bewijs vormen dat 

de kathedraal inderdaad het ‘monument type’ was, waar alle andere 

middeleeuwse kerkbouwtypen van waren afgeleid. Dat Viollet-le-Duc koos 

voor een reconstructie in dertiende-eeuwse stijl, is in dit verband niet 

relevant, want het gaat hier om de driedimensionale architectonische opbouw 

met de hoge vieringtoren als centraal motief. Deze prent, die Cuypers de 

overredingskracht van de perspectieftekening zal hebben geleerd, past in de 



  

voortgaande discussie van Viollet-le-Duc met de Académie des Beaux-Arts. 

Niet toevallig verwijst hij zowel in de Dictionnaire als in de Entretiens steeds 

weer naar de Académie en het negatieve rapport over de gotiek van de 

secretaris Desiré-Raoul Rochette. Om zijn idee van een organische 

compositie, ontleend aan de gotiek, als serieus alternatief overeind te zetten 

tegenover de diep ingeburgerde symmetrische compositieschema’s van de 

Beaux-Arts, moest hij aantonen dat ook de middeleeuwse bouwmeesters 

onder alle omstandigheden in staat waren een programma, in casu het 

programma van het kerkgebouw, te vertalen in een harmonieuze en 

evenwichtige driedimensionale compositie. De Académie vond het 

middeleeuws kerkgebouw belangwekkend vanwege het ribgewelfsysteem en 

onderkende de kracht van de religieuze associaties die het opriep. Maar men 

vond het onbruikbaar als model voor een eigentijdse bouwkunst. Viollet-le-

Duc wilde laten zien dat de middeleeuwse architecten niet alleen dachten in 

termen van constructieve structuur en symboliek, maar ook intelligent 

vormgaven aan een door de tijd evoluerend ruimtelijk programma.  

Als hij in het negende deel van de Dictionnaire (1868) onder het lemma 

‘transsept’ beschrijft hoe aan het begin van de dertiende eeuw in de 

kathedralen van het Ile-de-France het liturgisch centrum ruimer wordt en de 

viering transformeert van klerikaal domein tot publiek middelpunt van de 

kerk, interpreteert hij dit als teken van een al in de Middeleeuwen inzettende 

beweging naar een grotere betrokkenheid van de parochianen bij het altaar 

en de mis. Hij presenteert deze ontwikkeling als een bewijs voor de 

‘democratisering’ van de kerk, die, in het voetspoor van de opkomende 

stedelijke democratie, al in de dertiende eeuw transformeerde van strikt 

gewijde ruimte tot gemeenschapsruimte, tot ‘basilique de la cité’.38 Deze 

gewijde ruimte vroeg als het ware om een van verre zichtbaar architectonisch 

accent op het middelpunt. En een vieringkoepel lijkt het ideale motief om 

deze democratisering tegelijk ruimtelijk vorm te geven in het interieur en tot 

uitdrukking te brengen in de opstand van het gebouw. Toch had Viollet-le-

Duc hier moeite mee. Om te beginnen omdat de koepel geen inheems Franse 

vinding was. De pendentiefkoepel was, zo meende hij, niet voortgekomen uit 

het ‘genie’ van de dertiende-eeuwse lekenschool, maar in de vroege 



  

Middeleeuwen door Zuid-Franse bouwmeesters overgenomen uit de 

Byzantijnse architectuur.39 In de ‘inheems’ romaanse architectuur, zoals die 

van het Ile-de-France en Normandië, speelde wel de vieringtoren een rol, 

maar kwam de koepel niet voor. Viollet-le-Ducs ideale kathedraal heeft dan 

ook wel een toren op de viering, maar nadrukkelijk geen koepel, wat hij lijkt 

te onderstrepen met de als een open loggia vormgegeven onderste 

torengeleding. 

Gewelfbouw en koepelbouw behoorden bovendien, en dat was een 

belangrijker probleem, tot twee verschillende architectonische tradities en 

waren in principe onverenigbaar. In het lemma ‘coupole’ van de Dictionnaire 

citeert Viollet-le-Duc met instemming Quatremère de Quincy, die er op had 

gewezen dat een koepel op de viering van een kruisbasiliek er altijd uitzag als 

een gebouw op een gebouw; een kerk met vieringkoepel was in zijn ogen een 

architectonisch pleonasme. En ondanks de vele pogingen gedurende bijna 

negen eeuwen was men, zo beaamde Viollet-le-Duc, er niet in geslaagd deze 

twee verschillende principes tot één te vermengen. Daarmee leek de koepel 

als motief voor de eigen tijd afgeschreven. Maar met een wat onverwachte 

tournure maakt Viollet-le-Duc vervolgens toch een uitzondering voor de 

romaanse koepels in Zuid-Frankrijk. Bij een gebouw als het Panthéon te 

Parijs mocht dan sprake zijn van een ‘duplicité de motifs’, bij ‘nos jolis 

édifices romans de l’Angoumois et du Périgord’ was dat niet het geval: daar 

waren de koepels, zo stelde hij, voorzien in de constructie en was er zowel in 

het interieur als in het exterieur sprake van een perfecte samenhang met de 

onderbouw.40  

Bij Viollet-le-Duc vond Cuypers dus, lezende in de Dictionnaire, uiteindelijk 

ondersteuning voor zijn toepassing van het romaans als trait d’union tussen 

de klassieke koepelbouw en het gotische ribgewelfstelsel. De koepel, 

overigens een met betekenis overladen motief in de christelijke 

architectuur,41 werd daarmee inzetbaar binnen zijn gotisch rationalisme. 

Maar het vinden van de juiste vorm voor dit motief, passend in een 

neogotische context, bleef een opgave. Cuypers lijkt te hebben gezocht naar 

een middeleeuws geïnspireerde, of, zo men wil, vanuit het middeleeuws 

repertoire gesanctioneerde vorm en kwam met een hybride oplossing. De 



  

koepel over de viering toont zich in Rotterdam in het exterieur als een 

octagonale toren, opgebouwd uit een romaans geïnspireerde geleding met 

royale rondboogvensters en bekroond door een hoge, meer gotisch 

geïnspireerde spits. Bij de inwijding van de kerk, na de voltooiing van de 

eerste bouwfase, sprak pastoor Heinen uit Amsterdam, ingehuurd als 

feestredenaar, publiekelijk over deze blijkbaar opvallende synthese van 

koepel en toren en gebruikte Cuypers’ aanduiding als ‘koepeltoren’.42 De 

benodigde architectonische motieven zal Cuypers overigens eerder in de 

romaanse en romano-gotische architectuur van het Maas- en Rijnland 

hebben gevonden dan in Frankrijk; daarnaast waren er direct bruikbare 

eigentijdse voorbeelden in de neoromaanse architectuur in Duitsland en 

Engeland, die hem bekend kunnen zijn geweest.43 

Het werk van Cuypers aan de restauratie van de Munsterkerk te Roermond in 

deze zelfde jaren illustreert nog eens zijn worsteling met de koepel. Ook hier 

is sprake van een vieringkoepel en in zijn restauratieontwerp stelde hij voor 

de bestaande barokke kap, die de vorm van de koepel sterk accentueerde, te 

vervangen door een meer middeleeuws aandoende spitse kapvorm. Viollet-le-

Duc, die om advies werd gevraagd in de slepende kwestie hoe de kerk te 

reconstrueren, stelde zelfs voor de koepel helemaal te vervangen en wel door 

een scherpe romaanse spits, zoals ‘oorspronkelijk’ de bedoeling zou zijn 

geweest.44 Een koepel was echter nodig voor de gewenste ruimtewerking en 

de lichtinval. 

Dit zoeken naar een oplossing voor het conflict tussen koepel en toren, tussen 

ruimtevorm en silhouet, onderstreept nog eens dat de historische 

reconstructie in dienst stond van de opgaven in de eigen tijd. Wat 

Chateaubriand zag als een verlies voor de christelijke kunst – de 

transformatie van de koepel tot ‘clocher’ als het dominante motief van de 

katholieke kerk in landschap en stadsgezicht – interpreteerden Viollet-le-Duc 

en Cuypers juist als de succesvolle integratie van een uitheems motief in de 

lokale architectuur. In latere ontwerpen verving Cuypers de gemetselde 

pendentiefkoepel meestal door een vierkante lantaren met lancet- of 

rondboogvensters, als onderste geleding van een vieringtoren rustend op de 

vieringpijlers. De voorbeelden hiervoor vond hij bij de gotische 



  

parochiekerken in Normandië. Zo bereikte hij wel het effect van een koepel – 

een ruimtelijk accent op de viering en hoog invallend licht in het centrum van 

de kerk – maar door middel van een vorm die esthetisch en constructief was 

ingepast in het gotisch gewelfbouwsysteem. Bovendien, en dat was 

waarschijnlijk een minstens zo belangrijk argument, was dit een lichtere 

constructie, passend bij de slappe veengrond waarop hij, zeker in Holland en 

Friesland, gewoonlijk moest bouwen. De koepel in Rotterdam begon al 

tijdens de bouw te verzakken en ook in Amsterdam ontstonden 

stabiliteitsproblemen bij het zetten van de koepel van de vrijwel gelijktijdig 

ontworpen Posthoornkerk. De techniek van de koepelbouw was een serieus 

probleem en niet alleen vanwege de bodem. Het berekenen van de 

(druk)krachten in een koepel was rond 1860 nog niet mogelijk en relevante 

technische literatuur was er vrijwel niet.45 Cuypers moest bij zijn eerste 

koepels min of meer proefondervindelijk te werk gaan. Ook hierbij was 

Viollet-le-Duc zijn raadsman: toen de koepel in Amsterdam begon te 

scheuren, schreef Cuypers een brandbrief naar Parijs en vroeg zijn vriend wat 

nu te doen.46 Een en ander leidde wel tot innovaties: bij latere koepeltorens, 

zoals voor de Vondelkerk te Amsterdam, experimenteerde Cuypers met 

lichtere constructies, waarin steen, ijzer en hout werden gecombineerd.47  

Al met al is de ‘koepeltoren’ van Cuypers, als resultaat van het samenspel 

tussen zijn historiserende vormentaal, de eisen van een eigentijds 

programma en de wetten van de statische en technisch-constructieve logica, 

typerend voor de groeiende inventiviteit en eigenzinnigheid in zijn werk in 

deze jaren.  

 

De kerk in Veghel was gecomponeerd als een axiale en symmetrische 

opeenvolging van ruimtelijke elementen. En ook Eindhoven kreeg 

uiteindelijk een kruisbasiliek naar dertiende-eeuws model, nota bene met een 

monumentaal dubbeltorenfront. Hoewel Cuypers de Fingerzeige goed kende 

en inmiddels ook het lemma ‘cathédrale’ moet hebben gelezen in de 

Dictionnaire, lijkt het of de portee van de discussie toen nog niet geheel tot 

hem was doorgedrongen. De kerk in Eindhoven lijdt in hoge mate aan 

‘showfrontiness’. De geprononceerde portalen, als losse decorstukken voor de 



  

gevel gezet, veranderen hier weinig aan. Wellicht heeft hij zich in eerste 

instantie laten misleiden door de ideale kathedraal van Viollet-le-Duc, die hij 

net onder ogen had gekregen. De locatie was er ook naar om een 

monumentaal dubbeltorenfront te maken. Bij het werk aan het ontwerp voor 

Rotterdam, twee jaar later, lijkt hij te hebben begrepen waar de kern van het 

probleem lag. Plattegrond en opstand zijn hier ontwikkeld vanuit de viering. 

De kerk is niet meer geconcipieerd als een opeenvolging van ruimtelijke 

elementen (westfront met portaal, schip, transept, koor en apsis) geordend 

langs een middenas, maar ontwikkeld vanuit het middelpunt van een 

driedimensionaal assenkruis: de verticale as van de vieringtoren en de 

horizontale assen van schip en transept, elkaar kruisend in de viering. De 

lengte van de assen (de kruisarmen) wordt daarbij bepaald door het 

programma – wat het schip betreft: het gevraagde aantal stoelen – en het 

beschikbare terrein.  

De voordelen van deze radicaal andere manier van componeren kwamen bij 

de kerk in Rotterdam meteen naar voren. Het bestaande kerkgebouw zou 

stapsgewijs worden vervangen door het nieuwe ontwerp van Cuypers. Eerst 

werden alleen koor en transept opgetrokken met de vieringkoepel, pas 

daarna zou de oude kerk worden gesloopt en het nieuwe schip gebouwd. Het 

stond bovendien nergens vrij: de nieuwe kerk voegde zich, als gezegd, met 

twee scherp uitgesneden aanzichten in een gesloten bouwblok: een front aan 

de gracht, meelopend in een rij grachtenpanden, en een transeptgevel, 

terugliggend opgenomen in een zijstraat. Schip en koor lagen onzichtbaar in 

het binnenterrein. Het brede water voor de kerk liet een westfront met twee 

smalle torens toe, door Cuypers bewust laag gehouden en nadrukkelijk rechts 

en links náást het schip geplaatst, zodat deze de koepeltoren als ruimtelijk 

middelpunt en architectonisch hoogtepunt van de kerk niet aan het zicht 

zouden onttrekken, maar juist omlijsten in het straatbeeld. Het samenspel 

tussen de lage westtorens en de hoge koepeltoren versterkt zo de 

driedimensionaliteit van het gebouw, geeft het diepte, een les die Cuypers 

mogelijk had geleerd van de voorbeelden uit de renaissance en barok, waar 

men met hetzelfde probleem had geworsteld. Juist rond 1860 bestudeerde hij 

deze voorbeelden intensief op dit thema, vanwege de opdracht een verkleinde 



  

kopie te maken van de Sint-Pieter te Rome in het Brabantse dorp 

Oudenbosch.48 Ook de torens zijn vormgegeven in reactie op de context. De 

onderste twee geledingen zijn vierkant, waarmee Cuypers de torens laat 

aansluiten bij de aangrenzende woonhuizen en de bestaande richtingen in het 

straatbeeld. Maar waar de torens boven de kroonlijsten van de 

grachtenpanden uitkomen, maakt hij deze octagonaal. Boven de goothoogte 

zet hij de torengeledingen als het ware als losse elementen, als alzijdige 

vormen, als kroontjes op het bouwblok.49 De transeptgevel heeft hij met een 

geprononceerd portaal teruggebracht tot de maat en schaal van de smalle 

zijstraat. Later werd hier een pastorie toegevoegd, vormgegeven als een 

verlengstuk van het transept, met daaraan een opvallend rond traptorentje, 

dat de schaalsprong opvangt tussen het forse transept en de meer bescheiden 

straatwand. Ook dit torentje begint vierkant en wordt boven de dakrand, 

waar het niet meer functioneert als trappenhuis, octagonaal voortgezet als 

een vrijstaand accent in het stadsbeeld. De apsiden geven het koor een 

levendiger aanzicht, op schaal met het binnenterrein. Een variantontwerp 

voor de Onze Lieve Vrouwekerk voorziet in een reeks annexen: 

congregatiehuis, kloosterhof, kapel. Ook is er een derde ingang voorzien, aan 

de zuidzijde van het transept. Daarmee zou de kerk, als in de Middeleeuwen, 

het middelpunt zijn geworden van een montade, een katholieke enclave in de 

stad, iets waar vanuit de beweging bewust naar werd gestreefd.  

 

In zijn toespraak bij de inwijding beschreef pastoor Heinen de kerk als ‘in 

plan gebaseerd op den Byzantijnschen met den Romeinschen stijl, waarbij 

het bovengedeelte van het gebouw zich in de gedaante van een kruis vertoont, 

terwijl het onderste gedeelte bestemd is om met der tijd, in de trant van 

opene zuilengangen, eene wijde ruimte (...) voor circa 4000 personen op te 

leveren’. Deze kerk onderscheidde zich gunstig van ‘zovele gewone 

kruiskerken’ door het ‘uitmuntende’ en ‘gelijkmatige’ licht, invallend tot diep 

onder de gaanderij, en door het feit dat ‘een ieder overal een vrij gezigt op het 

altaar zal hebben’. De ruimtelijke en compositorische vernieuwingen in deze 

kerk werden, kortom, door Heinen goed begrepen, of, meer voor de hand 

liggend, hij had zich deze door Cuypers laten influisteren. De kerk was pas 



  

half af toen Heinen zijn toespraak hield, maar had niettemin al voldoende 

ruimtelijk effect om aannemelijk te kunnen maken wat Cuypers voor ogen 

had. Hierin komt nog een belangrijk praktisch voordeel van zijn veranderde 

aanpak naar voren. Een toren aan het westfront kon, zoals Cuypers in 

Alkmaar had ervaren, ‘voorlopig’ uit de begroting worden gehaald, met als 

gevolg dat deze vaak definitief werd geschrapt. De kans dat een vieringkoepel 

onvoltooid zou blijven was kleiner, aangezien bij de bouw meestal met het 

koor en de viering werd begonnen. Juist in Rotterdam gooide de slappe 

bodem echter roet in het eten. De koepel werd binnen voltooid, maar de 

bouw van de toren werd wegens de aanhoudende verzakkingen halverwege 

stil gelegd. De nieuwbouw kwam niet verder dan het koor en het transept en 

het schip van de bestaande neobarokke kerk bleef nog tientallen jaren in 

gebruik.  

 

Cuypers stond rond 1860 niet alleen in zijn worsteling met de 

stadsparochiekerk en hij was niet de enige die koos voor een oplossing, 

waarin middeleeuwse typen zich vermengen met ruimtelijke en 

compositorische schema’s uit de renaissance en de barok. Ook Friedrich von 

Schmidt, in zijn jonge jaren volgzaam leerling uit de ‘dogmatische’ Keulse 

school, zocht steun bij barokke schema’s toen hij werd geconfronteerd met 

het probleem van de katholieke kerkbouw in de snel expanderende stad 

Wenen. Zijn Lazaristenkirche (1860–1862) vertoont eenzelfde poging 

centraalbouw en axiaalbouw te verenigen rond een vieringkoepel met toren 

als te zien bij Cuypers in Rotterdam. Zijn centraalbouwvarianten voor de 

Maria vom Siege (1864–1868) tonen wel zeer direct de barokke grondslag 

van zijn ontwerpen: deze werden getekend met de plattegrond van Fischer 

von Erlachs Karlskirche als onderlegger.50 

Cuypers raakte begin jaren zestig bevriend met Von Schmidt, een leerling en 

medewerker van Statz. En een vergelijking van zijn werk met dat van Von 

Schmidt is verhelderend, omdat dit naast de overeenkomsten tegelijk een 

verschil laat zien in de beginselen van waaruit twee representanten van een 

zelfde generatie, nu de radicale neogotiek haar ‘Sturm und Drang’ had gehad, 

zochten naar een nieuwe synthese tussen de bestaande, in wezen neobarokke 



  

kerkbouwtraditie en hun eigen opvattingen ontleend aan de Middeleeuwen. 

Von Schmidt hield strikt vast aan symmetrie in de klassieke betekenis van het 

begrip. In zijn werk is eigenlijk alleen het ornament drager van het ‘gotische’. 

Cuypers daarentegen zocht, onder invloed van de High Victorians en Viollet-

le-Duc, van binnenuit, vanuit het programma, naar een nieuwe, vrije 

interpretatie van de klassieke schema’s, steeds reagerend op de 

stedenbouwkundige situatie. Von Schmidt koos een regelmatige hoofdvorm, 

een type, en bracht zijn programma daar in onder. Cuypers werkte vanuit het 

programma naar een praktisch (liturgisch) werkzame en stedenbouwkundig 

effectieve compositie, en gebruikte daarbij ook een in de barok gangbaar 

compositieschema als leidraad. Uitgaande van schip en viering werden – 

zoals gezegd – de overige elementen, de overige functies, naar programma en 

lokale omstandigheden als het ware ‘organisch’ om het driedimensionale 

assenkruis gegroepeerd tot een logische en tegelijk schilderachtige 

(piramidale) compositie. 



  

Straatwand en stadssilhouet: de Posthoornkerk te Amsterdam 

 

Bij de Amsterdamse kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

(1859–1860), bijgenaamd de Posthoorn, komt de aanpak van de opgave 

vanuit het programma duidelijk naar voren. Op een smal en diep perceel 

moest Cuypers een kerk bouwen met een zeer groot aantal zitplaatsen. Het 

perceel doorsneed een gesloten bouwblok, gelegen tussen de 

Haarlemmerstraat, een van de radialen van de zeventiende-eeuwse 

grachtengordel, en de Haarlemmerhouttuinen, een bedrijvig gebied met vrij 

zicht op het nog open water van het Westelijk dok en het IJ. 

Stedenbouwkundig was dit een buitengewoon prominente situatie – het was 

voor het eerst sinds de Alteratie dat de katholieken zich weer zouden 

manifesteren aan het waterfront van Amsterdam51 – maar architectonisch 

stond Cuypers met deze locatie opnieuw voor de opgave een kerkgebouw in te 

voegen in gesloten straatwanden.52 Het gebouw te oriënteren was bij 

voorbaat onmogelijk. Uitgangspunt van het ontwerp is een kruisbasiliek met 

twee transepten, een klaverbladvormige oostpartij en een viering met 

lichtkoepel en octagonale toren. Het geheel lijkt romaans geïnspireerd, maar 

bevat voor de locatie typerende elementen. Zo is het grote aantal gevraagde 

zitplaatsen pragmatisch opgelost met dubbele gaanderijen langs het schip.53  

De al gesignaleerde trend in het werk van Cuypers komt in dit ontwerp 

duidelijker nog dan in Rotterdam naar voren: hij analyseert de opgave, 

organiseert het programma, uitgaande van de locatie en de beschikbare 

middelen en zet de kerk vervolgens ruimte na ruimte in elkaar. De 

verschillende functies blijven daarbij als helder gelede volumes afleesbaar, in 

een unieke, voor de locatie specifieke, compositie. De westelijke 

transeptarmen met de ontsluitingen van de galerijen zijn bijvoorbeeld 

‘logisch’ opgebouwd uit een vierkant portaal en een halfrond trappenhuis. Dit 

is tegelijk illustratief voor de manier waarop Cuypers in historische motieven 

de oplossing vond voor eigentijdse ontwerpproblemen, weer met 

‘Neubildung’ als resultaat. Pugin en Reichensperger waren tegen balkons in 

de kerk. Zij beschouwden deze als een inbreuk op de beleving van de 

kerkruimte en hadden waarschijnlijk ook moeite met het feit dat de gelovigen 



  

zo bij het opdragen van de mis neer zouden kijken op de priester en het 

altaar. Viollet-le-Duc zal er minder moeite mee hebben gehad; gaanderijen 

pasten bij zijn opvatting dat de kerk ook publieksruimte en 

gemeenschapsgebouw was.54 Voor Amsterdamse katholieken was het een 

bekend gegeven, dat bitterzoete associaties zal hebben opgeroepen met de 

tijd van de schuilkerken. Na de Alteratie werd het vieren van de mis in 

Amsterdam gedoogd, mits onzichtbaar, onhoorbaar en niet te ruiken, en men 

kerkte in verbouwde woonhuizen, waarvan er vele gaanderijen hadden. De 

bijnaam ‘Posthoornkerk’, verwijzend naar het nabijgelegen woonhuis waar de 

parochie sinds de zestiende eeuw een schuilplaats had gevonden, tekent de 

ook positieve herinneringen aan het ‘huiselijke’ kerken.55  

Cuypers ging niettemin terughoudend om met de balkons en integreerde deze 

in de wanden van het schip. Deze omgeven de ruimte als een dubbel 

triforium. Daarmee voorkwam hij dat de extra zitplaatsen als open tribunes 

in de ruimte zouden hangen, een beeld uit de protestantse kerken, dat Pugin 

met weerzin had vervuld. Esthetisch was dit een voorbeeldige oplossing, 

passend binnen de romaans-gotische traditie en tegelijk zuiver rationeel 

gedetailleerd, met losse houten hekjes als doorvalbeveiliging. Maar 

programmatisch niet. Oplopende tribunes, als in de protestantse kerken, ging 

ook Cuypers blijkbaar te ver en hij hield de vloeren van de gaanderijen vlak, 

zodat alleen de kerkgangers op de voorste rij behoorlijk zicht zullen hebben 

gehad op het altaar.  

Ook in de architectonische uitwerking van de wanden van het schip liet hij de 

beleving van de ruimte prevaleren boven het meebeleven van de mis vanaf de 

gaanderij. Binnen de beweging zocht men in deze jaren nadrukkelijk naar 

middelen om het schip en de zijbeuken meer tot één ruimte te maken. De 

Engelsen maakten de scheibogen steeds breder; in Duitsland ging de basiliek 

onder invloed van de protestanten steeds meer in de richting van een 

hallenkerk.56 Maar bij de Posthoorn hield Cuypers vast aan het romaanse 

gebonden stelsel met ‘Stützenwechsel’. Dit werd, als we de beschrijving van 

Thijm mogen geloven, weliswaar constructief licht uitgevoerd, maar van 

nature was dit stelsel niet ideaal voor een behoorlijk zicht op het altaar vanuit 

de beuken.57 En Cuypers belemmerde het zicht nog meer, door de 



  

boogopeningen van de gaanderijen met gladgepolijste zuiltjes nog eens te 

verdelen in steeds twee rondboogjes op de eerste, en twee spitsboogjes op de 

tweede gaanderij. Dit motief lijkt, vanuit het gebruik, onlogisch en is alleen te 

begrijpen uitgaande van de door hem gewenste beleving van de ruimte. De 

arcaden langs de gaanderijen vormen een horizontaal accent waarmee de 

door het smalle perceel ongunstige verhouding tussen breedte en hoogte van 

het schip voor het oog word gecorrigeerd. En met de aan elkaar geregen 

zuiltjes, die zich visueel verzelfstandigen ten opzichte van het constructief 

systeem, werd de overtrokken hoogte van de travee steeds zichtbaar, tastbaar 

zelfs, teruggebracht tot de menselijke maat van de parochiaan. Met de 

‘Stützenwechsel’ en de toepassing van de deelzuiltjes werd ook in het 

interieur nadrukkelijk de ‘echelle humain’ geïntroduceerd. Met deze 

constructieve elementen kon hij van de gaanderijen, die zonder verdere 

geleding stapels zwarte gaten rond het schip zouden zijn geworden, een 

subtiel geleed maaswerk maken dat de moeizame ruimtevorm van het schip 

voor het oog corrigeert.58 

 

De oostpartij aan de waterkant (koor, kapellen, transept en vieringtoren) 

functioneerde in eerste instantie als het hoofdaanzicht van de kerk. In de 

beginjaren van de bouw ging men hier naar binnen en aan deze zijde was ook 

ruimte voor de pastorie. Aan de Haarlemmerstraat, waar het westfront moest 

komen, had het kerkbestuur voorlopig alleen de beschikking over een steeg, 

van waaruit het bouwperceel werd ontsloten. Wel werden pogingen gedaan 

een kavel naast de steeg te kopen om een voorpleintje te kunnen maken en 

een toren te bouwen, die, hoewel teruggelegen en ingesloten tussen de 

huizen, de kerk ten minste zou accentueren in het perspectief van de 

Haarlemmerstraat. Door een gelukkig toeval zou deze toren bovendien in de 

as komen te staan van zowel de Keizersgracht als de Lindengracht en 

daarmee zowel de grachtengordel als de meer volkse Jordaan voorzien van 

een katholiek accent, in directe competitie met de kappen van de 

nabijgelegen Noorderkerk en, wat verder weg, de hoge toren van de 

Westerkerk. Dit verklaart waarom Cuypers bij de smalle kerk een relatief 

forse toren ontwierp. Of deze ooit gebouwd zou worden, was echter zeer de 



  

vraag en het feit dat dit geen problemen opleverde in het ontwerp toont 

meteen de effectiviteit van zijn nieuwe, meer flexibele aanpak. Een 

monumentaal westfront, met of zonder toren, was in zijn nieuwe 

compositieschema minder urgent. Met de koepeltoren was de compositie in 

evenwicht en had de kerk, dankzij de piramidale opbouw, culminerend in de 

spits van de vieringtoren, voldoende effect, zowel in het straatbeeld als in het 

silhouet van de stad. Jacob Olie, bekend geworden als fotograaf, maar 

opgeleid als architect en in zijn jonge jaren zeer geïnteresseerd in Viollet-le-

Duc,59 lijkt te hebben begrepen wat hier stond te gebeuren: de terugkeer van 

de katholieken in het waterfront van Amsterdam. Aan de hand van een reeks 

foto’s, gemaakt tijdens verschillende fasen in de bouw, liet hij de koepeltoren 

hier letterlijk stap voor stap in verschijnen. De toevoeging van een westtoren 

– als voorzien in het ontwerp – of het inlijsten van de koepeltoren met twee 

ranke westtorens – wat uiteindelijk geschiedde – betekende uiteraard een 

verrijking van het beeld, maar dit was compositorisch en stedenbouwkundig 

niet noodzakelijk. Gezien vanaf het IJ was de kerk ook zonder westtoren ‘af’. 

De oostpartij van de Posthoorn illustreert hoe Cuypers, op zoek naar een 

krachtig beeld, steeds duidelijker vanuit de context ging ontwerpen. Koor, 

transept en vieringtoren vormen gezamenlijk een streng symmetrische 

compositie. Het koor zorgt daarbij voor voldoende afstand tussen de straat en 

de vieringtoren en via de laag gehouden transeptkapellen en de kruisarmen 

maakt Cuypers een trapsgewijze overgang van de relatief bescheiden 

bebouwing langs de Houttuinen, geaccentueerd door een zigzaglijn van 

geveltoppen, naar de forse maat van het kerkgebouw met de hoge 

vieringtoren. Het gebouw moest echter ook een ‘goed organisch’ onderdeel 

worden van het stedelijk blok en de hoge en smalle, halfronde koorafsluiting 

moest ingevoegd worden in de veel lagere, rechte straatwand, opgebouwd uit 

een mengeling van loodsen, pakhuizen en Amsterdamse grachtenpanden. 

Hiervoor gebruikt hij de pastorie. Met een – in Amsterdam niet gebruikelijke 

– dwarskap op de pastorie introduceert hij vormrijm met de kap van de 

kruisarmen.60 Met een verticale middenas in de gevel van de pastorie, 

geaccentueerd door het dakvenster, wordt de sterke horizontaal van de 

dwarskap vervolgens op subtiele wijze gebroken en aangepast aan het meer 



  

verticale ritme van de buurpanden. Het traptorentje, dat als een arkel, 

gedragen door een zuil, tegen de linkerhoek van de pastorie is geplaatst, 

fungeert daarbij als scharnier in de compositie en een beeld van Maria vormt 

letterlijk en figuurlijk de verbinding tussen woonhuis en kerk. De 

achteringang van de kerk vormt met stoep, portaal en voorplaats een 

compositorisch tegenwicht voor de pastorie. Verbonden door de 

rondboogvensters van de crypte vormen deze samen een asymmetrische 

contracompositie, waarmee de strenge symmetrie van de oostpartij met de 

hoge vieringtoren wordt doorbroken en ingepast in het kleinschalig ritme van 

de straatwand.  

De gevel van de pastorie laat zien hoe Cuypers er steeds beter in slaagt om 

vanuit het programma en inspelend op de stedenbouwkundige context met 

vrije hand te variëren op een klassieke gevelopbouw. Op een subtiele manier 

bindt hij het pand als pastorie aan het kerkgebouw, maar maakt het als 

woonhuis, dus typologisch van een geheel andere orde, daarvan weer los. In 

maat volgt de pastorie koor en transept – de noklijn van de kap loopt gelijk 

met de dakrand van het koor – maar met een speels ritme in de overstekken 

en de koppeling van de vensters laat hij de pastorie tegelijk aansluiten bij de 

verdiepingstructuur van de buurpanden langs de Houttuinen. Met vier 

gekoppelde boogvensters – als ware het een verglaasde loggia – legt hij een 

zwaar accent op de tweede verdieping. Dit lijkt curieus, maar komt logisch 

voort uit functie en locatie. Tegenover de pastorie stonden houtloodsen. Om 

de bewoners toch uitzicht te bieden op het Westerdok en ‘het schiprijk IJ’ 

verplaatste hij de salon naar boven en liet dat ‘logisch’ zien in de gevel. Al met 

al kwam Cuypers zo tot een voor de tijd vrij uitzonderlijke herinterpretatie 

van het Amsterdamse grachtenpand, met een historiserende toepassing van 

overstekken en schoon metselwerk, karakteristiek voor het laatmiddeleeuwse 

en vroegrenaissancistische Amsterdamse straatbeeld, maar in de rationele, 

contextgebonden oplossing van de gevel geheel eigentijds. 

Het ontwerp voor de (tijdelijke) westgevel van de Posthoorn toont nog eens 

hoe Cuypers de klassieke opvatting van symmetrie losliet en in de compositie 

op zoek ging naar een verband met de omgeving; deze onderstreept hoe hij 

had geleerd de gevel tegelijk als huid van het gebouw en wand van de 



  

openbare ruimte te ontwerpen. De deur met omlijsting en het hoge 

voorportaal vormen een asymmetrische compositie. De voordeur staat 

logischerwijs in de as van het middenpad tussen de kerkbanken; hier 

ontwierp Cuypers van binnen naar buiten. Maar met de topgevel van het 

voorportaal reageert hij op de stedenbouwkundige situatie. Deze is 

verschoven ten opzichte van de deur en staat in de as van de steeg. Zo krijgt 

de kerk, weggestopt achter de bebouwing, toch een gezicht in de 

Haarlemmerstraat. Ook hier is niet de symmetrie, in de klassieke betekenis 

van het woord, maar de ‘logique’ bepalend voor de gevel. Het geheel zorgt 

steeds voor een schilderachtig effect.  



  

Kerk en plein: de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk te 

Doetinchem 

 

Het schetsontwerp voor de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk te 

Doetinchem, ook uit 1859–1861, laat zien hoe Cuypers volgens het 

Rotterdamse schema, werkend langs de drie assen kruisend in de viering, het 

kerkgebouw wist te kneden naar de lokale omstandigheden en daarbij niet 

schroomde uit het oogpunt van liturgie en kerkbouwsymboliek onorthodoxe 

oplossingen te introduceren om kerk en context met elkaar te verenigen. Op 

het bewaard gebleven schetsblad is te zien hoe hij vanuit de klassieke 

schema’s toewerkte naar een nieuwe, vrije interpretatie van het kerkgebouw, 

waarbij in dit geval maximalisering van de ruimtewerking in het interieur en 

optimalisering van het effect in de stad om voorrang streden. Het ontwerp 

werd niet uitgevoerd – de opdracht ging naar een ander – en in het archief is 

alleen deze ene schets bewaard. Maar het is hier relevant aangezien Cuypers 

het zelf beschouwde als exemplarisch voor de ontwikkeling van zijn werk: in 

1864 publiceerde hij een selectie van zijn meest recente ontwerpen in het 

tweede deel van het Album van Bouwkundige schetsen en ontwerpen van 

J.H. Leliman – waarover later meer – en nam de kerk van Doetinchem 

daarbij op. 

Het bouwterrein – een herenhuis met een groot erf, geschonken door een 

parochiaan – lag ditmaal midden in een bouwblok, aan drie zijden omsloten 

door bebouwing en van de straat gescheiden door een tuin, die niet tot het 

eigendom van de kerk behoorde. Slechts twee smalle doorgangen verbonden 

het perceel met de omliggende straten. Maar de locatie was goed: aan de 

Waterpoortsche Muur, een nauwe ringstraat achter de voormalige 

stadsmuur, en vlak achter de huizen van de Waterstraat, een hoofdader die 

van de IJsselbrug de stad in voert. Hoog oprijzend boven de omringende 

bebouwing zou de nieuwe kerk zo een dominante plek krijgen in het silhouet 

van het stadje en de middeleeuwse kerk – in handen van de protestanten – 

verdringen aan het waterfront. Een gebeurtenis van betekenis: in 

Doetinchem was het, anders dan in Amsterdam, na de reformatie verboden 

de mis te vieren in de stad. Sinds kort was er weliswaar een houten 



  

noodkerkje, in de tuin van het herenhuis, maar met de nieuwe kerk zouden 

de katholieken zich voor het eerst sinds de zestiende eeuw weer manifesteren 

in het stadsbeeld.61 In de stad was men zich dit bewust: de protestantse 

rector van het lokale gymnasium, woonachtig naast het perceel, probeerde op 

allerlei manieren de bouw van de kerk te verhinderen.62 

 

De positionering van de kerk op het terrein laat zie hoe Cuypers inspeelde op 

deze stedenbouwkundige situatie en welke thema’s daarbij aan de orde 

waren. Hij oriënteerde de kerk63 en uit de schets blijkt dat hij probeert zo veel 

mogelijk ruimte te maken rond het gebouw. Hij zet de kerk met het koor pal 

tegen de achtergrens van het terrein en ontwikkelt een compacte oplossing 

voor apsis en sacristie; ook de zuidgevel zet hij strak tegen de erfgrens: de 

steunberen worden daar zelfs in de kerk getekend. Zo won hij extra ruimte 

tussen de kerk en de (bestaande) pastorie en hield hij – in de hoop dat de 

buurtuin ooit zou worden aangekocht – de mogelijkheid open om vóór de 

kerk een plein te maken. Het complex zou zich zo kunnen ontwikkelen tot het 

middelpunt van een katholieke enclave in de stad.  

Opnieuw koos Cuypers voor een ‘klassieke’ kruisbasiliek met alternerend 

stelsel en een forse vieringtoren met lichtkoepel. Maar met het oog op het 

beschikbare terrein is deze binnen een rechthoekige plattegrond gevat – de 

transeptarmen zijn even breed als de zijbeuken – en schip, viering en koor 

zijn, getuige de langsdoorsnede, geconcipieerd als een ruimtelijke eenheid; de 

biechtstoelen, gewoonlijk opgenomen in de transeptgevel, vinden als vanzelf 

een plaats tussen de steunberen langs de zuidbeuk. De hoofdentree ligt echter 

niet in de as van de kerk, maar in het verlengde van het pad dat langs de 

buurtuin naar de kerk leidt. Het traptorentje aan de noordwesthoek, cruciaal 

in de compositie als contrapunt van de vieringkoepel, tevens ontsluiting van 

de koortribune, neemt de plaats in van de doopkapel, die weer is 

ondergebracht in de ruimte onder de koortribune. Hier jongleert Cuypers 

met de elementen van de liturgie om zijn stedenbouwkundige 

uitgangspunten te realiseren. Dispositie en compositie voegen zich naar de 

locatie. Via een steeg was de kerk ook toegankelijk vanaf de Waterstraat en 

Cuypers tekende een tweede entree in het zuidtransept – waarvoor een 



  

buurman een stukje tuin zou moeten afstaan. Hij hechtte er aan, zo blijkt, de 

kerk van meerdere zijden toegankelijk te maken en deze ook wat de routing 

betreft in te vlechten in het weefsel van de stad en te laten functioneren als 

middelpunt van het bouwblok. Schip en kruisarm werden zo tegelijk 

stadstraat.64 

Ook de architectonische compositie en de detaillering van de gevels worden 

ingezet om de ruimte om de kerk vorm te geven. Het schip, afgesloten door 

een eenvoudige topgevel met rozetraam, domineert als vanzelf de 

Waterpoortsche Muur, maar blijft, terugliggend, in het ritme van de 

woonhuisbebouwing. Cuypers speculeerde, als gezegd, op het ontstaan van 

een voorplein. Met het traptorentje krijgt de lange horizontaal van de lage 

huisjes aan de straat, afgesloten door het hoge schip, een verticaal tegenwicht 

en wordt tegelijk de straatwand aan de hoek omgezet. Door een licht 

voorspringen van het transept, geaccentueerd door een forse steunbeer en het 

afsluiten van het perspectief met de sacristie, ontstaat er een reeks coulissen, 

waardoor het kerkgebouw voor het oog diepte krijgt en de restruimte tussen 

kerk en pastorie een met zorg geleed, levendige openbaar gebied wordt. In de 

noordgevel vormen sacristie, transept, zijbeuk en traptoren bovendien in 

silhouet als het ware een verkleining van de kerk. Het hoogoprijzende schip 

wordt daarmee teruggebracht tot de schaal van de pastorie en de omliggende 

bebouwing. Het complexe architectonische volume – Cuypers blijft van 

binnen naar buiten ontwerpen – is ontleed in een reeks volumes. Zo wordt 

het grote gebouw zorgvuldig gerelateerd aan de schaal van de omliggende 

bebouwing en teruggebracht tot de maat van de voorbijganger.  

In het interieur past Cuypers weer het alternerend stelsel toe en gebruikt de 

zuilen, die, als in Amsterdam, door vorm en afwerking zijn onderscheiden in 

de constructie, als schaalstok voor de menselijke maat. De kruisvorm van het 

gebouw wordt met ruimtelijke accenten benadrukt: de drie roosvensters – 

een in de westgevel, twee in het transept – en de ramen van het koor 

accentueren met hoog invallend gekleurd licht de assen van het kruis en de 

lichtkoepel wijst de weg naar boven.65 Maar in de geleding van de ruimte en 

de detaillering van de schiptraveeën wordt dit grote, symbolisch geladen 

gebaar teruggebracht tot de menselijke maat. De binnen de neogotische 



  

beweging nog overheersende symbolische interpretatie van het kerkgebouw – 

intermediair op weg naar de verlossing – en Viollet-le-Ducs aardser opvatting 

van de kerk als gemeenschapsruimte, als ‘basilique de la cité’, worden zo in 

het architectonisch ontwerp op een subtiele manier over elkaar heen gelegd. 

Een detail als de versnijdingen van de steunbeer aan de noordgevel van het 

transept onderstreept dat dit zorgvuldig omgaan met maat en schaal en de 

aandacht voor het effect van het gebouw op de beschouwer geen toeval is, 

maar voortkomt uit de beginselen van de beweging. Zowel Pugin als Viollet-

le-Duc beschouwde de horizontaal uitkragende kordonbanden als een van de 

grote fouten van de klassieke architectuur. Deze benemen het zicht op de 

bovenliggende muurgedeelten, waardoor een gebouw voor het oog kleiner 

lijkt. In de middeleeuwse architectuur hield men hier rekening mee, zo 

meenden zij, en werden banden en versnijdingen steeds afgeschuind, volgend 

aan de zichtlijnen vanaf het maaiveld. De delen van de gevel behouden zo 

voor de beschouwer op straatniveau steeds hun werkelijke maat en de juiste 

proporties. Met dit detail, dat Cuypers een centrale plaats gaf in het aanzicht 

van de kerk, benadrukt hij dat het gebouw reageert op de context en zich 

voegt naar het oog van de beschouwer. Daarmee verandert het gebouw van 

karakter. Het is niet meer alleen een symbolische uitdrukking van de 

leerstukken van de kerk, als autonome vorm geïmplanteerd in de stad, maar 

het functioneert als een organisch onderdeel van de stad en het stedelijk 

leven en geeft, uit het perspectief van de beschouwer, tegelijk vorm aan de 

openbare ruimte. Het is niet meer alleen uitdrukking van het als typisch 

christelijk beschouwde verlangen zich af te scheiden van de wereld, zich op de 

innerlijke devotie te concentreren, gecombineerd met een verlangen te 

communiceren met het hogere, het oneindige, maar het wordt een openbaar 

gebouw, een van de monumentale betekenisdragers in het stedelijke leven.66 

De voorpost van het heilig Jeruzalem wordt hier tegelijk ‘basilique de la cité’, 

zoals Viollet-le-Duc het graag zag.  

Daarmee wordt een verandering zichtbaar in het denken van Cuypers over de 

plaats en de betekenis van de kerk in de stad. Zijn interpretatie van de 

neogotiek verschuift van de sterk op het symbolisme en ritualisme gerichte 

tendensen binnen de beweging – ook te zien bij Thijm – naar een meer door 



  

Viollet-le-Duc geïnspireerde interpretatie van de gotiek als logisch 

constructief systeem waarmee nieuwe opgaven in de context van de 

eigentijdse stad kunnen worden opgelost.  

Het ontwerpen op systeem blijkt hierbij een steeds belangrijker hulpmiddel 

te worden. De schets laat zien dat Cuypers plattegrond en opstand tekent op 

een orthogonaal systeem, op een rooster van vierkanten. Eerst de 

plattegrond, dan de langsdoorsnede en vervolgens de dwarsdoorsnede 

worden op hetzelfde systeem getekend. Eén systeem ordent zo de 

maatvoering van alle onderdelen. Opvallend is echter dat hij – zoals al werd 

vermoed bij het ontwerp voor de St. Catharina te Eindhoven – hier 

daadwerkelijk de ingeschreven driehoeken lijkt te benutten als hulpmiddel 

om de compositie te ordenen. De buitenste zijde van het octagon van de 

traptoren aan de westgevel valt samen met de schuine zijde van een 

ingeschreven driehoek. Dat de middeleeuwse architecten driehoeken 

gebruikten om de verhoudingen in hun gebouwen te bepalen was – als eerder 

gezegd – algemeen aanvaard in de beweging. Ook voor Cuypers was het 

gebruik van de triangulatuur inmiddels een automatisme. Hij paste in dit 

ontwerp zowel de gelijkzijdige als de Egyptische driehoek toe: de één om de 

hoogte van het gewelf te bepalen in verhouding tot de breedte van het schip, 

de ander om de hellingshoek van de topgevels en de kappen vast te stellen. 

Pugin en, in zijn voetspoor, Thijm legden echter de nadruk op de symbolische 

betekenis van dit fenomeen: het hele gebouw werd zo doortrokken van het 

theologisch leerstuk van de Heilige Drie-eenheid. Cuypers daarentegen lijkt 

hier de mogelijkheden te ontdekken en te onderzoeken van de triangulatuur 

als hulpmiddel bij het oplossen van het probleem hoe een uit het programma 

ontwikkelde ‘logische’ compositie effectief in te passen in de context. Waar hij 

naar zocht waren niet vormen van ‘Steenen Mystiek’ – al zag hij natuurlijk 

graag als vanzelf een diepere betekenis verleend worden aan zijn gebouwen – 

maar een methode die behulpzaam kon zijn bij het oplossen van een 

ontwerpprobleem waarmee hij in zijn werk werd geconfronteerd.67 In 

Doetinchem lijkt hij het systeem al aardig in de vingers te hebben. Viollet-le-

Duc zou hem drie jaar later de theoretische grondslag en de praktische uitleg 

leveren om hier systematisch mee verder te gaan.68  



  

 



  

Kerk en stedelijk weefsel: de St. Dominicuskerk te Alkmaar 

 

Met het ontwerp voor de St. Dominicuskerk in Alkmaar (1861), ‘een 

koepelkerk met gaanderijen’,69 maakte Cuypers zich vrijwel geheel los van de 

bestaande typologie van het neogotisch kerkgebouw. Het hoge aantal 

zitplaatsen dat werd gevraagd vereiste een zeer grote kerk. Deze moest 

worden ingepast tussen de lage bebouwing van de oude stad op een ondiep, 

bijna vierkant bouwterrein met gerende zijden, ingesloten tussen twee 

hoofdverkeersaders van de stad, de Laat – een gracht – en de Breedstraat, en 

een dwarssteeg, het Achterom. Uitgaande van terrein en programma 

ontwikkelde hij aan de hand van zijn assenkruis een hoofdvorm en werkte 

deze vervolgens uit in samenhang met de omgeving. Een kruisbasiliek met 

zeer ondiep koor maar ruime viering met lichtkoepel en een fors transept 

vormde de grondslag van het plan. Maar zelfs met het ondiepe koor bood het 

terrein nog steeds onvoldoende ruimte voor een schip dat plaats moest 

bieden aan bijna 1500 parochianen. Om toch voldoende zitplaatsen te 

verkrijgen, verving Cuypers de klassieke driedeling van de kerkruimte, met 

een verhouding tussen schip en zijbeuk als 12:7 – waar hij bij de St. 

Laurentius, hemelsbreed honderd meter verderop, ondanks identieke 

ruimteproblemen nog strikt aan vast had gehouden – door een verdeling in 

drie gelijke beuken. Zo werd letterlijk iedere vierkante meter bouwgrond 

optimaal benut. De zijbeuken werden bovendien over de volle breedte 

voorzien van gaanderijen; in eerste instantie was zelfs sprake van dubbele 

gaanderijen, als bij de Posthoorn. 

De uitwerking van het ontwerp laat zien hoe het componeren vanuit 

verschillende perspectieven een vanzelfsprekend aspect van zijn werkwijze 

was geworden. Cuypers houdt vast aan het principe dat het exterieur de 

uitdrukking moet zijn van het interieur, maar relateert de compositie tegelijk 

aan de context. Met de scherpe spits op de viering, verlevendigd met vier 

kleine spitsen op de hoeken van de overgang van vierkant naar octagon, 

accentueert hij de kerk in het stadssilhouet en zet deze neer als tegenhanger 

van de middeleeuwse St. Laurentiuskerk, nu in protestantse handen. De twee 

versies van de westgevel zijn illustratief voor de ‘façon organique et vivante’ 



  

waarop de (historische) motieven zich voegen naar de dispositie en de 

compositie van het gebouw: de raamvormen, de indeling van de gevels, de 

maatverhoudingen van de torenspitsen, de hoogte van schip en transept, alles 

verandert met het veranderen van het aantal verdiepingen van de beuken. 

Met de zijbeuken, ongebruikelijk gedekt met zadeldaken en door een laag 

tussenlid met lessenaarsdak losgemaakt van het schip, beklemtoont hij in het 

vooraanzicht de hiërarchische verhouding tussen schip en beuken en – 

belangrijker – bereikt hij dat de westgevel als een reeks topgevels meeloopt in 

de aaneenschakeling van woonhuizen langs De Laat. Tegelijk laat hij in de 

asymmetrische compositie van de beukgevels de functie zien: de zijbeuken 

zijn verdeeld in drie traveeën, twee brede met zitruimte en één smalle travee, 

als verkeersruimte aan de buitenzijde. De schuine perceelsgrens vangt hij op 

met kleine sprongen in de gevel. Het enorme complex wordt daarmee in het 

perspectief van De Laat tegelijk verticaal geleed in verschillende kleinere 

bouwdelen. De traptoren maakt dat het front van de kerk zich als een 

asymmetrische compositie gemakkelijker voegt in de schilderachtige ‘eenheid 

in veelheid’ van burgerhuizen en Cuypers markeert hiermee tegelijk de 

ingang van het zijstraatje, het Achterom. In de oostpartij vormen de pastorie 

en een voorspringende zijkapel – ook hier volgt de dispositie de vorm van het 

terrein – weer een contracompositie, waarmee hij de symmetrische 

hoofdvorm inpast in het straatbeeld. De curieuze spits maakt op radicaal 

‘organische’ wijze duidelijk dat het trappenhuis van de pastorie tevens dient 

ter ontsluiting van het balkon en daarmee van de zelfde orde is als de 

traptoren aan de noordoostzijde.  

De uitwerking van de vieringtoren laat opnieuw zien hoe Cuypers naar de 

lokale omstandigheden, vanuit een specifiek ontwerpprobleem, zijn motieven 

koos, daarbij puttend uit het corpus historisch gelegitimeerde mogelijkheden 

– hier: de Oude Kerk te Delft. In overeenstemming met het kubische karakter 

van de kerk koos Cuypers bij de Dominicuskerk, in tegenstelling tot de 

Posthoorn, voor een vierkante vieringtoren, maar wel met octagonale spits. 

Met de vierkante spitsjes, als pinakels op de hoekpunten gezet, lost hij de 

overgang van vierkant naar octagon esthetisch op. De octagonale torenspits 

van het torentje aan de westgevel refereert aan die van de vieringtoren, 



  

waardoor de hoge toren en de lage façade toch een compositorische eenheid 

vormen.  

Voor diepe westportalen of een narthex was geen ruimte. Toch heeft Cuypers 

rond de drie westdeuren monumentale omlijstingen gemaakt met 

driehoekige frontons, die als losse schermen tegen de gevel zijn gezet. Hij 

brengt het kerkgebouw zo voor het oog van de passant terug tot de menselijke 

maat en compenseert met een esthetische ingreep het gemis van een 

uitnodigende entree, van een ruimtelijke overgang tussen straat en kerk. Het 

beeld van de heilige Dominicus boven de middendeur – naar voorschrift van 

Pugin iets minder dan levensgroot – krijgt hiermee de dubbele betekenis die 

Pugin op het oog had: het duidt de denominatie van het gebouw en fungeert 

tegelijk als ‘modulor’.70  

‘Ik heb nooit naar een type gewerkt, wel volgens begrippen’, zo zei Cuypers in 

1917 tegen Huib Hoste. Dat ‘nooit’ was vooral bedoeld om zijn inmiddels 

opgebouwde reputatie als onwankelbaar rationalist te onderstrepen. Maar 

het contrast tussen de St. Laurentius (1857/58) en de St. Dominicus (1861) 

laat zien hoe een nog ‘archeologische’, in de geschiedenis van het type 

verankerde aanpak, in relatief korte tijd had plaatsgemaakt voor een 

gerationaliseerde en ‘organische’ benadering van het kerkgebouw. In de 

plattegrond, in de compositie en in de detaillering van het gebouw, overal zijn 

nog referenties aan de middeleeuwse architectuur waar te nemen. Maar een 

verband met specifieke middeleeuwse bouwwerken is er nauwelijks meer. 

Het gebouw is alleen nog te begrijpen als antwoord op een specifiek 

programma voor een specifieke locatie. Type en voorbeeld zijn hier overboord 

gezet en ingeruild voor een door ratio en praktijk bepaalde ontwerpmethode. 

Het gebouw wordt niet meer als autonoom beeld geconcipieerd, maar het 

beeld ontstaat vanuit plattegrond en constructie en in reactie op de situatie. 

De middeleeuwse motieven zijn daarbij niet langer het uitgangspunt bij het 

ontwerp, maar deze worden als een toegevoegde betekenislaag over het 

ontwerp gelegd met de bedoeling het gebouw als een voorbeeldige oplossing 

van de opgave neer te zetten, en dit tegelijk als wegwijzer naar een 

toekomstige cultuur – steeds: geworteld in een geïdealiseerd verleden – in 

het stadsbeeld te doen spreken.71  



  

Het ornament blijft bepalend voor de kunstwaarde van het gebouw, bindt het 

in de culturele context en expliciteert de symbolische of ideologische lading. 

Maar de ruimtelijke structuur, de compositie en de constructie geven het zijn 

betekenis. Het gebouw als organisme wordt stijldrager, het historisch 

ornament (klein of groot, een kruisbloem of de bekroning van een toren) 

geeft het een ideologisch en contextueel bepaalde en daarmee in beginsel 

inwisselbare esthetische meerwaarde.  

Dit wordt aardig geïllustreerd door twee werken van J.C. Bleijs, een leerling 

van Cuypers: de St. Cyriacuskerk te Hoorn en de St. Nicolaaskerk te 

Amsterdam. Deze zijn vanuit dezelfde beginselen en volgens hetzelfde 

schema geconcipieerd als Cuypers’ Onze Lieve Vrouwekerken in Rotterdam 

en Amsterdam, maar zijn met overwegend aan de renaissance en de barok 

ontleende motieven aangekleed. Bleijs werkte tussen 1859 en 1861 bij 

Cuypers en zijn ontwerp voor de St. Cyriacus doet vermoeden dat hij aan de 

kerk voor Rotterdam had getekend. Qua architectuuropvatting, in de 

benadering van de ontwerpopgave, is er niet veel verschil tussen de 

ontwerpen van Cuypers en Bleijs. Alleen de referenties verschillen. Bleijs 

kleedde zijn kerk aan als een ‘rooms’ katholieke kerk; hij refereert met zijn 

aan de renaissance en barok ontleende motieven nadrukkelijk aan Rome als 

geestelijk en wereldlijk centrum van de kerk. En zo werd zijn kerk ook 

gelezen. Toen Paul Verlaine in 1893 het Centraal Station verliet en de St. 

Nicolaaskerk zag staan, riep hij verschrikt: ‘Wat is dat?’, waarop zijn 

begeleider P.L. Tak antwoordde: ‘de kerk van de Jezuïeten’.72 Cuypers 

daarentegen maakte een eigenzinnige Hollandse stadskerk, door de 

vieringkoepel wel nadrukkelijk een ‘paapse’ kerk, maar door het verband met 

de genius loci in de vormentaal even nadrukkelijk niet ‘rooms’. De paus kon, 

zeker voor de Nederlandse katholieken, juist door zijn supranationale positie 

gelden als personificatie van de herwonnen godsdienstvrijheid. ‘Rome’ stond 

voor het centrale gezag in de kerk, dat niet alleen in esthetisch opzicht 

indruiste tegen Cuypers’ aan cultuur, land en volk gebonden 

architectuuropvatting, maar waar hij ook vanuit zijn praktijk als katholiek en 

kunstenaar moeite mee had. Herhaaldelijk werden moeizaam op de 

kerkfabriek bevochten besluiten in tweede instantie gedwarsboomd door een 



  

bisschop. Bij een bezoek aan Rome in de zomer van 1863 liet Cuypers zich zo 

negatief uit over de Romeinse barok dat hij door de Nederlandse gezant bij de 

Paus uitdrukkelijk werd gewaarschuwd zich in te houden of de stad te 

verlaten.73 Cuypers ontwikkelde stijl en ornament vanuit ‘eigen’ beginselen 

en streefde naar een lokale variant van de contra-reformatorische kerk. Bleijs 

gebruikte dezelfde beginselen, maar richtte zich – gedwongen of uit eigen 

beweging – in zijn vormentaal meer naar het centrale gezag.74  



  

Kerk en stadsuitbreiding: de St. Willibrorduskerk te Amsterdam 

 

Met de opdracht een ontwerp te maken voor de St. Willibrordus buiten de 

Veste te Amsterdam in 1864 kreeg Cuypers de kans zijn nieuwe schema te 

beproeven in maagdelijk gebied. In eerste instantie ging het om de 

vervanging van de houten schuurkerk van een kleine statie ten zuiden van de 

vesting van Amsterdam, bevolkt door tuinders en de werkers van een aantal 

molens en kleine fabriekjes. Maar de jonge bouwpastoor Wubbe besefte dat 

dit agrarisch gebied, gelegen in het schootsveld van de oude vesting, spoedig 

zou verstedelijken. De eerste aanzetten waren al te zien en hij rook zijn kans 

de statie om te vormen tot een grote stadsparochie met een monumentale 

kerk als hoogtepunt van de nieuwe wijk.75  

Als bouwterrein was een weiland gekocht aan de Amsteldijk, buiten de 

Utrechtse poort. Formeel lag dit perceel in het concessiegebied van de 

ondernemer Samuel Sarphati, stichter van het net geopende Paleis voor 

Volksvlijt, die hier een villapark had geprojecteerd. Maar als 

stedenbouwkundig ontwerp had deze concessie in 1864 geen vastomlijnde 

status en de context van de kerk was in principe het deels intact gebleven 

‘Hollands Arcadia’, de aaneenschakeling van buitenplaatsen en 

(moest)tuinen langs de Amstel, met daar achter de weilanden van de 

Binnendijksche Buitenveldersche Polder en de bedrijvigheid langs de 

Zaagmolensloot.76 De buitenplaatsen stonden van oudsher met hun front 

naar het water en de rivier toonde zich als een brede stadslaan waarlangs 

deze ‘landjuwelen’ zich aaneenregen: ‘Het oog gaat in een rei van landhuizen 

spelen, met groene heiningen als aan elkaar gevoegd’, dichtte Abraham 

Rademaker in de achttiende eeuw.77  

Cuypers zette hoog in en tekende een grote en rijke variant van zijn 

stadskerk: een royale kruisbasiliek met een verlaagde apsis en ambulatorium, 

een octagonale vieringkoepel, vier transepttorens en aan de westzijde een 

dubbeltorenfront. Op het eerste gezicht benadert het ontwerp de ideale 

kathedraal en deze is later geïnterpreteerd als een evocatie van het 

ideaalbeeld van Viollet-le-Duc. Maar ook hier zijn het vooral de verschillen 

die opvallen. De vieringtoren domineert weliswaar de compositie maar de 



  

westtorens zijn hoger, zeer slank en boven de nok van het middenschip 

worden ze, anders dan bij Viollet-le-Duc, octagonaal. Bovendien zijn deze 

nadrukkelijk naast het schip geplaatst. De verhouding tussen schip en beuken 

is niet de bij Cuypers gebruikelijke 12:7, maar opgerekt naar 4:1, waarmee de 

beuken zijn gereduceerd tot een omloop rond het schip.78 Gaanderijen, 

anathema in de kathedraal, verschaffen extra zitplaatsen. Schip, transept, 

koor en apsis zijn opgevat als een samengevatte ruimte en de vieringkoepel 

vormt nadrukkelijk het centrum.79 Dat wordt in het exterieur geaccentueerd 

met de vier transepttorens. Deze flankeren niet – als bij Viollet-le-Duc – de 

transeptgevel, maar zijn in de oksels van schip en transept geplaatst; zo 

verschaffen zij de koepel een kader. Op dezelfde manier als Schinkel en 

Semper dat hadden gedaan bij hun ontwerpen voor koepelkerken in Potsdam 

en Hamburg, verzachten zij voor het oog de wat extreme maatverhouding 

tussen het lange schip en de hoge koepel – ook zonder de westtorens is de 

compositie zo in harmonie. Gezien vanuit het oosten ontstaat er een soepele 

overgang van de lage pastorie en het congregatiegebouw, via ambulatorium, 

apsis en koor – een bewust geleidelijke opbouw van laag naar hoog, ook weer 

begeleid door twee traptorentjes – naar de transepttorens en de hoge 

koepeltoren.  

De kerk is georiënteerd en staat met het koor naar de Amsteldijk. Deze lijkt 

zo de rivier als stadslaan te negeren. Maar met een schilderachtig aanzicht, 

dat op verschillende schalen is geleed, legt Cuypers toch een organisch 

verband met de context: de pastorie en congregatiehuis lopen als 

kleinschalige asymmetrische elementen mee in de gevarieerde reeks 

(woon)gebouwen langs de Amstel; het koor en de apsis met de traptorens 

vormen een fors accent in de reeks; de vieringkoepel rijst daar achter op, 

geflankeerd door transept- en westtorens, als toekomstige kroon op de nog te 

bouwen wijk. Met deze compositie, opgebouwd als een reeks coulissen, 

optimaliseert hij de dieptewerking van het gebouw. Als bij een 

landschapsschilderij is dit effect in de presentatietekening geaccentueerd met 

in de diepte steeds zachtere kleurtinten. Hij onderstreept daarmee als het 

ware de dynamiek van zijn gebouw. Voor het oog van de passant, wandelend 

langs de Amstel, zouden deze coulissen almaar ten opzichte van elkaar 



  

verschuiven en de kerk in ieder perspectief een levendige silhouet 

verschaffen. Opvallend is de zorg waarmee Cuypers in het aanzicht vanaf de 

Amstelzijde de torens van het westfront juist náást de koepel en de 

transepttorens laat verschijnen, zodat de kerk, ook in de lange perspectieven 

van de overkant van de rivier, steeds in haar volle lengte wordt ervaren: een 

subtiele kunstgreep die hij tien jaar later ook zou toepassen op de vier 

middentorens van het Rijksmuseum, gezien vanaf het Museumplein.  

Maar hiermee was het probleem van de stedenbouwkundige inpassing nog 

niet opgelost. De kerk werd in de loop van het bouwproces aan drie zijden 

omringd door de nieuwbouw van Wijk YY en bij zijn pogingen deze nieuwe 

context naar zijn hand te zetten, werd Cuypers geconfronteerd met de 

nuchtere realiteit van de stadsuitleg en de ook daar marginale positie van het 

instituut kerk. De Willibrordus werd een testcase voor de houdbaarheid van 

zijn nieuwe kerkbouwschema in een snel transformerende stad. Niet wetend 

hoe de wijk zich zou ontwikkelen, behandelde Cuypers de kerk in eerste 

instantie als een zelfstandig stedenbouwkundig element, niet ongelijk aan de 

omsloten buitenplaatsen met hun formele tuinen. In een tussen 1864 en 1866 

te dateren ontwerp tekent hij aan de oostzijde rond koor en pastorie een 

Engelse tuin. Een lange bomenlaan voert van de Amsteldijk langs de 

noordkant van de kerk naar het voorplein. Gevraagd bij de kerk een 

begraafplaats te ontwerpen – het kerkbestuur hoopte uit de exploitatie geld te 

genereren voor de bouw – tekent hij aan de westzijde een langgerekte, door 

arcaden omgeven campo santo naar Italiaans model, met tussen kerk en 

begraafplaats een voorplein, een parvis, opgesierd door een labyrint in het 

plaveisel, als verbeelding van de moeilijke weg naar de verlossing.80 Een 

gebouw met galerijen te binden aan een formele hof om dit een eigen 

monumentale context mee te geven, was een vast gegeven bij de 

Schinkelschule, al beschreven bij Von Klenze, die een ‘regelmässige, schöne 

und architectonische Gestaltung’ van de begraafplaats aanbeveelt. Deze moet 

‘ernst und warnend’ zijn, ‘kein schaudererregender Ort aber auch kein 

englischer Garten’.81 In het contrast tussen de informele aanleg van de tuin 

rond de kerk en de formele orde van de begraafplaats lijkt Cuypers Von 

Klenze te volgen. Tegelijk sloot hij met de Engelse tuin aan bij de Amsteldijk 



  

als onderdeel van een stadswandeling.  

In 1866 presenteerde stadsingenieur J.G. van Niftrik zijn uitbreidingsplan 

voor Amsterdam. Het voormalig schootsveld rond de stad werd daarmee 

integraal in ontwikkeling gebracht. Hoewel het plan een zekere gevoeligheid 

laat zien voor de potentie van monumentale gebouwen als betekenisdragende 

accenten in de openbare ruimte, negeerde hij de bouwplannen van de 

Willibrodusparochie en projecteerde op het terrein van de kerk het nieuwe 

Centraal Station. Zijn plan werd als te duur verworpen door de 

gemeenteraad, maar het maakte duidelijk dat pastoor Wubbe de situatie goed 

had aangevoeld. Het nieuwe stadsdeel, bijgenaamd ‘De Pijp’, zou een 

belangrijke positie krijgen in de nieuwe stad. In 1877/78 werd een nuchterder 

plan van uitbreiding vastgesteld, ontworpen onder leiding van de nieuwe 

directeur publieke werken J. Kalff.82 Hij reserveerde een bouwblok voor de 

kerk – de bouw van het koor was in 1871 begonnen – maar deed verder geen 

pogingen de kerk als stedenbouwesthetisch element in te zetten in zijn 

ontwerp. Terwijl voor het eerste deel van de wijk YY de polder opnieuw werd 

verkaveld, volgde Kalff voor het deel ten zuiden van de Zaagmolensloot de 

bestaande kavelstructuur. Dit om dure onteigeningen – waaronder de grond 

van de kerk – te voorkomen. De Willibrordus werd zo weliswaar een 

bepalende factor in de ontwikkeling van de wijk, maar dit leverde niet de 

stedenbouwkundige situatie op die Cuypers zich had voorgesteld. Hij hoopte 

bij het vaststellen van het uitbreidingsplan een ruim voorplein te behouden 

en de kerk met lange zichtlijnen tot architectonisch hoogtepunt van de wijk te 

maken. Op een stadsplattegrond uit 1876 heeft hij zijn ideale situatie 

eigenhandig ingetekend. Hij trekt de hoofdlijnen door van de verkaveling van 

het op dat moment uitgevoerde (westelijke) deel van de Pijp, over de 

Zaagmolensloot naar de kerk en tekent haaks daarop een nieuwe radiale 

ontsluitingsweg van de kerk naar de oude stad, aansluitend bij het Oosteinde 

en het Frederiksplein.83 Zo kwam er niet alleen ruimte vóór de kerk, maar 

zouden er ook lange zichtlijnen ontstaan op het westfront en de koepeltoren, 

zowel vanuit de oude stad als door de nieuwe wijken.  

Cuypers’ pogingen zijn kerk een dominante plaats te geven in de stadsuitleg 

strandden op de pragmatische houding van Publieke Werken en het 



  

geldgebrek van de parochie.84 De zichtlijn vanaf het Frederiksplein werd een 

smalle straat uitlopend op het westfront; ook de lange zichtlijnen kwamen er 

niet: het terrein bestemd voor de begraafplaats werd verkocht om de kerk te 

financieren en geheel bebouwd. Wat overbleef was een bescheiden plein vóór 

de kerk. Cuypers bleef daarbij alert op de context van zijn gebouw en paste 

zijn ontwerp aan de nieuwe situatie aan. In een poging het westfront met de 

hoge torens te relateren aan de bescheiden schaal van de portiek-

etagewoningen aan de overzijde van het smalle voorplein en dit terug te 

brengen tot de menselijke maat, introduceerde hij een nieuw motief en 

verbond de westportalen met een blinde galerij tot een lage portico of 

pseudonarthex. In het definitief ontwerp werd dit motief echter 

wegbezuinigd.  

Het onberekenbare planproces van een nieuwbouwwijk in de negentiende 

eeuw maakte het moeilijk om – zoals Cuypers gewend was te doen in de oude 

binnensteden – tot in detail te reageren op straat- en stadsbeeld. Bij een zo 

ambitieus plan als de Willibrordus ondermijnde de lange bouwcampagne 

bovendien de greep op het eindresultaat. Deze ging gelijk op met de toename 

van het inwonertal van de wijk, wat er op neerkwam dat de kerkgangers zich 

lang tevreden moesten stellen met een fragment als specimen van het 

bedoelde eindresultaat. In die zin verrast het niet dat de kerk werd 

beschouwd als een mislukte kathedraal.  

Rond 1895, bijna vijfentwintig jaar na de start van de bouw, werd een 

spectaculair nieuwe perspectief van de kerk getekend om de parochianen het 

einddoel nog eens in te prenten en de bouwcampagne weer op gang te 

krijgen. Maar bereikt werd dit doel niet. Koor en pastorie waren in 1871 in 

aanbouw genomen; schip en viering volgden pas in 1897–1899, waarbij de 

kerk vanwege de sterk gegroeide parochie met drie traveeën werd verlengd, 

wat de compositie niet ten goede kwam, zeker in relatie tot de koepeltoren. 

De koepel werd pas in 1923, na Cuypers’ dood, uitgevoerd naar een ontwerp 

van zijn zoon Jos. Cuypers. De transepttorens werden echter weggelaten – te 

duur – en acht fors uitgevallen pinakels moesten nog enigszins het beeld 

oproepen van de door torens omkranste koepel, bedoeld door vader Cuypers. 

In 1939 werden nieuwe ontwerpen gemaakt voor westtorens, maar tot 



  

uitvoering kwam het niet. In 1971 werd de nog onvoltooide kerk gesloopt.85  



  

‘A new town church of a minsterlike character’ 

 

In een kort bericht werd in de Ecclesiologist van april 1864 medegedeeld dat 

de Dom in Keulen was voltooid, althans wat de binnenruimte betrof. ‘Is it a 

complete succes?’, zo vroeg de redacteur zich af, ‘is the finished church (...) 

the grandest cathedral in the world?’ Het antwoord was onverbiddelijk: ‘We 

should be sorry to say no, but we cannot say yes.’ De Ecclesiologist had 

kritiek op de gebrekkige verhoudingen van het schip en betreurde vooral het 

gemis van een vieringtoren, waardoor het gebouw zowel binnen als buiten in 

‘effect’ tekortschoot. Het gebrandschilderde glas werd afgedaan als ‘a sad 

jumble’ – een treurig zooitje. In nog geen halve pagina werd het grootse 

project, dat aan het begin van de eeuw de aanzet had gegeven tot de 

neogotische beweging en met zijn bouwloods sinds twintig jaar een 

brandpunt was van haar acties, als een mislukking ter zijde gezet.  

Dat de kathedraal als model dood werd verklaard was geen nieuws meer. 

Maar de publieke afkeuring van de Keulse Dom, door Pugin nog beschouwd 

als ‘the flower and queen of Christian Churches’,86 laat zien dat de jonge High 

Victorians ook afstand hadden genomen van hun leermeester. ‘Archeology’ 

en ‘ecclesiology’ werden ingeruild voor een nieuwe norm: boven het 

historisch juist reproduceren van ornament en dispositie naar middeleeuws 

voorbeeld stond nu de ruimtelijke kwaliteit van het gebouw, stond de werking 

van het gebouw als kerkzaal en zijn uitdrukkingkracht als deel van het 

stadsbeeld. De wetenschappelijke benadering van de kunst, met daarbij een 

poging het vormenarsenaal te herleiden tot een denotatieve taal (Neale en 

Webb, Thijm), maakte plaats voor een meer gevoelsmatige aanpak, waarin 

het perspectief van de beschouwer/gebruiker centraal stond. Naast de 

rationele beginselen werd een meer subjectief gegeven als de ruimtelijke 

beleving van het gebouw en zijn receptie als betekenisdrager een steeds 

belangrijker thema. De Engelsen spraken in dit verband wel van 

‘associationism’.87  

Dit thema was al aan het begin van de jaren vijftig naar boven gekomen in de 

beweging. In eerste instantie bij de zoektocht naar de juiste vorm voor de 

missiekerken in de koloniën, die moesten functioneren als forten voor de 



  

verdediging van het geloof. Iedere kerk daar werd gezien als een ark van 

Noach: protest en waarschuwing tegelijk.88 Inmiddels speelde het thema 

echter een belangrijke rol bij het oplossen van het vraagstuk van de 

stadsparochiekerk, aangeduid als de ‘urban minster’ of ook wel de ‘slum 

minster’.89 Deze moest vooral de armen in de sloppenwijken van de 

snelgroeiende industriemetropolen aanspreken en hen binnen de kerk 

houden. Maar het wachten was nog op de eerste overtuigende 

architectonische resultaten. Het ontwerp van Butterfield voor All Saints, 

Londen, beschouwd als het prototype van deze nieuwe stadskerk, dateerde 

weliswaar al van 1849, maar deze werd pas in 1859 opgeleverd.  

Voorafgaand aan de even korte als dramatische mededeling over de Keulse 

Dom werd echter ‘a satisfactory new church in Holland’ besproken. Met 

Engels understatement werd hierin Cuypers’ Posthoornkerk en zijn oplossing 

voor het ruimteprobleem met de introductie van gaanderijen aan de Engelsen 

ten voorbeeld gehouden: ‘Occasionally writers with whom we are much 

identified have dared openly to call for the erection of the congregational 

triforium as the solution of the problem of the day how, with our limited town 

areas, to make our churches noble, and yet provide for our people. (...) This 

young Dutch architect has come forward to show us, in Amsterdam, how well 

and readily the thing may be done.’ Met het ‘congregational triforium’ werden 

de gaanderijen bedoeld. De plattegrond werd goed bevonden, men had 

bewondering voor de hechte constructie en de ‘boldness of design’ en 

Cuypers’ ‘delicate eye’ voor kleur werd geprezen, inclusief de in verf 

aangebrachte groene accenten in de structurele polychromie ‘to complete the 

balance of colour’. Maar men was vooral onder de indruk van de vormgeving 

van de kerkruimte, van het ‘vertical treatment’: de verhoudingen van het 

schip (‘lofty, solid’), de koepel (‘a kind of translation into Gothic of the 

Antwerp Lantern’90) en de geleding van de schiptraveeën met de galerijen 

(‘had the arcade not been broken up into so many divisions, its deficiency of 

actual height would have been oppressive; as it is, each arch is really well 

proportioned’).91 ‘So boldly solid a modern work we have never seen 

anywhere else’ was de conclusie en de Ecclesiologist zag hier met wat kleine 

liturgische aanpassingen een langjarige wens vervuld: ‘a new town church of 



  

a minsterlike character’. Deze karakterisering was een verwijzing naar de 

discussie over de stadsparochiekerk, de ‘urban minster’ in Engeland, waarin 

de al eerder aangehaalde A.J. Beresford-Hope een belangrijke rol speelde. 

Cuypers maakte in 1862 kennis met Hope tijdens een bezoek aan Londen, 

waarover later meer. Thijm had al langer contact met hem en bezat een reeks 

van diens geschriften.92 

In zijn boek The English Cathedral of the Nineteenth Century (1861) pleitte 

Hope – naast een herhaling van zijn geloof in ‘progression by eclecticism’ – 

voor een eigentijdse, metropolitaanse versie van de grote bisschopskerk uit 

de Middeleeuwen in Engeland.93 Deze moest als een brede, samengevatte 

ruimte hoog en imposant oprijzen uit de dichtbebouwde wijken van de grote 

steden, liefst omringd door een soort montade met pastorie, school en 

‘chapter house’, zoals Cuypers voor Rotterdam had getekend.94 Galerijen zag 

hij als een uitstekend middel om zo veel mogelijk mensen samen te brengen 

rond altaar, preekstoel en orgel.95 Als de negentiende eeuw een kerkgebouw 

wilde voortbrengen met eenzelfde impact en betekenis als de kathedraal, zo 

stelde Hope, dan kon dit alleen bereikt worden door met de architectuur te 

appelleren aan een eigentijds ruimtegevoel: ‘If the cathedral of the nineteenth 

century is to be created (...) the work in its material no less than its moral 

aspects must bear the stamp of active common sense in its recognition of the 

spirit of the age.’ En de ‘spirit of the age’ voelde hij in de massale verovering 

van de ruimte, bij uitstek gesymboliseerd door de spoorwegen en verbeeld in 

zijn gebouwen. De eigentijdse variant van de kathedraal moest dan ook de 

gelovigen in dezelfde geest aanspreken: zowel de door liberalisme en 

socialisme verleide bewoners van sloppen en arbeiderswijken, als de 

moderne reiziger die – nog gewend aan herberg en postkoets – zich voelde 

aangesproken door de ruime spoorwegstations, de lange stoomtreinen en de 

nieuwe hotels met hun eindeloze salons en moderne liftinstallaties: ‘Can then 

the influence of this same spirit – this increased appreciation of vastness – 

this greater aptitude for living and moving in a crowd – not make itself felt in 

man’s religious transactions?’, vroeg hij zich af,96 en besloot: ‘Our public 

buildings become day by day more vast and more lofty. The intellectual 

expenditure of artistic invention, and the physical expenditure of labour and 



  

material, equally characterise the structures of the day. Shall God than only 

be forgotten?’97 In een tijd van extreme schaalvergroting, gesymboliseerd 

door de openstelling van het Crystal Palace in Sydenham (in Amsterdam door 

de opening van het Paleis voor Volksvlijt), was de gemiddelde parochiekerk 

nog slechts een kleine ruimte en de architecten moesten alle registers 

opentrekken om hier een antwoord op te vinden: optimalisering van de 

ruimtewerking, meer licht, veel kleur, en rijke kunsttoepassing. Juist in het 

contrast met de bedompte woningen en benauwde openbare ruimten in de 

overvolle sloppenwijken en dichtbebouwde stadsuitbreidingen verbeeldde 

deze nieuwe ‘urban minster’ de verlichting en het licht dat de kerk als 

instituut meende te kunnen bieden, en versterkte tegelijk, als gezamenlijk 

bezit van de wijk, het gevoel van eigenwaarde van de armen onder de 

parochianen.  

De High Victorians hadden een even scherp oog voor de plaats van het 

kerkgebouw in het stadsbeeld als Cuypers. In zijn rede bij de opening van het 

zittingjaar 1863 van het Architectural Museum, een gelegenheid waarbij veel 

architecten samenkwamen, noemde Beresford-Hope de aandacht voor de 

‘skyline’ als een van de belangrijkste overwinningen van de High Victorians: 

‘(...) the principle of playing with the skyline has been recognised and 

adopted’. ‘Pyramidising of the skyline’ was een vast onderdeel geworden van 

het artistiek concept van het werk, waarbij zowel esthetische en symbolische 

als praktische redenen meespeelden: ‘air is cheap, ground is dear’, zo stelt 

Beresford-Hope.98  

Maar de beschrijving van de Posthoorn door de Engelse recensent – was het 

Hope zelf? – laat zien dat vóór alles de ruimtelijke kwaliteit bepalend was 

voor de waardering van het gebouw. Hij dramatiseert het contrast tussen 

straat en kerkruimte door te suggereren dat het gebouw, begraven in een 

bouwblok (‘buried in a block of houses’), geen zichtbaar exterieur had. Via 

een poort in een straat bereikt men een deur, om dan, eenmaal binnen, 

overweldigd te worden door de verhevenheid van het schip.99 

 

Met de vijf kerken behandeld in dit hoofdstuk schaarde Cuypers zich dus in 

de rijen van de High Victorians, op zoek naar een nieuw model voor de 



  

stadsparochiekerk en werd door hen naast Butterfield geplaatst als een van 

degenen die de weg wezen naar een oplossing voor het probleem. In de 

combinatie van een vooruitstrevend eclecticisme (‘progressive eclecticism’) 

met typologische vernieuwing, of anders gezegd met het overboord zetten van 

modellen en typen en het ontwikkelen van een eigentijds kerkbouwsysteem, 

geïnspireerd door maar niet geënt op historische stijlen, vond hij een 

oplossing voor een van de architectonische vraagstukken van zijn tijd.  

De betekenis van de stadsparochiekerk was in Nederland in de jaren vijftig en 

zestig van de negentiende eeuw anders dan in Engeland. In Engeland ging 

het om het binnen boord houden en kerstenen van het snel groeiend 

stadsproletariaat. De zorg om het zielenheil van de armen, door de socialisten 

aangeduid als ‘het proletariaat’, speelde ook in Nederland een rol – de 

Posthoorn werd opgetrokken in een achterbuurt, die lang bekend stond 

vanwege de prostitutie en de Willibrordus landde als een ark van Noach in 

een nieuwe wijk met overwegend woningen voor de lagere standen. Maar het 

accent lag op het weer zichtbaar maken van het katholieke volksdeel na het 

herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. Wat dat betreft lijkt de traagheid in 

de industriële ontwikkeling en urbanisatie in Nederland – zeker in 

vergelijking met Engeland – de kerkbouwers in de kaart te hebben gespeeld. 

Zij konden zich eerst wijden aan het weer opbouwen van de kerkprovincie, 

aan het herstel van kerkelijke moraal en discipline onder de eigen gelovigen 

en hoefden pas daarna de strijd aan te gaan met het opkomend socialisme. 

Pas in de jaren negentig van de negentiende eeuw verschoof het accent naar 

het stichten van een ‘volkskerk’ als christelijk bastion tegen het socialisme, 

waarbij de centraalbouw en de koepel, hoewel in een andere vorm, weer een 

belangrijke rol zouden spelen. 



  

                                                          

  

 
 

 
1 Zijn groeiende interesse voor het romaans in Nederland blijkt ook uit zijn 
bibliotheek. Zo bezat hij F.N.M. Eyck van Zuylichem, Les églises romanes du 
Royaume des Pays Bas, Utrecht 1858 (I) en 1863 (II) 
2 Gottfried Semper in zijn colleges voor de Akademie te Dresden (1840/41) en 
in Der Stil, I, 1860, p. 320. Geciteerd naar W.Hermann, Gottfried Semper. 
Theoretischer Nachlass an der ETH Zürich. Katalog und Kommentare, 
Bazel/Boston/Stuttgart 1981, p. 15-17 (over het romaans) en p. 12 (over de 
gotiek). Thijm bezat G. Semper, Die vier elemente der Baukunst, 
Braunschweig 1851. Mogelijk heeft Cuypers langs deze weg ook 
kennisgemaakt met diens opvattingen. 
3 Zie H. Hübsch, Im welchem Style sollen wir bauen?, Karlruhe 1828 
(exemplaar in collectie Alberdingk Thijm); hierover: Hermann, In What 
Style; vgl. de colleges van Semper in Hermann, Gottfried Semper, p. 14. De 
rondboogstijl was in feite een segmentboogstijl. De segmentboog was 
praktischer, zo zet Hübsch uiteen, want vlakker en dus efficiënter in 
ruimtebeslag en spaarzamer in materiaal dan de rondboog of de spitsboog. 
Vgl. Pugin, Contrasts, p. 4: voor hem was de spitsboog ideaal, juist omdat 
daarmee, bij eenzelfde traveemaat, een veel grotere hoogte (‘elevation’) kon 
worden bereikt dan met een segment- of rondboog.  
4 A. Mann, Die Neuromanik, Keulen 1966.  
5 Stüler reisde in 1842 en 1857 naar Engeland; zijn rapporten dateren resp. 
uit 1845 en 1858. Zie Muthesius, Das englische Vorbild, München 1974, p. 
38-39.  
6 ‘Allein wie bewundernswerth die Hervorbringungen dieser Periode durch 
Grösse, Anordnung und Structur auch sind, immer gewahrt man darin noch 
eine gewisse Unbestimmtheit des Ausdrucks, vorchristliche Reminiscenzen, 
unbewältigte oder doch nicht gehörig gegeneinander abgewogene Massen; 
die verschiedenen Teile führen gewissermassen noch ein gesondertes Leben; 
der Geist ringt da noch mit der Materie um die Herrschaft, kurz, Alles deutet 
unverkennbar auf ein Entwicklungsstadium, nicht auf volle Reife.’ Veel 
architecten kozen voor het romaans, want ‘die Willkür hat hier einen 
grösseren Spielraum, während jeder Verstoss gegen die Logik und 
Grammatik des gothische Styls sofort in die Augen springt’. Reichensperger, 
Fingerzeige, p. 22. 
7 Trier, Weyres (red.), Kunst des 19. Jahrhunderts im Rheinland I, 
Architektur I, Kultusbauten, p. 211-216 (over het romaans voor 1850) en p. 
319 (over de kwestie Hamburg).  
8 Zie (G. Kallenbach) ‘Beitrag zur kirchlichen Stylfrage, besonders mit 
Rücksicht auf die Behauptung, dass der romanische Styl billigkeitshalber sich 
vorzugsweise empfiehlt’, Organ 1858, p. 133-137.  
9 Idem, noot 508; vgl. Mann, Neuromanik, p. 134. Over de veranderende 
betekenis van het romaans in het Duitse architectuurdebat ook: V.W. 
Hammerschmidt, Anspruch und Ausdruck in der Architektur des späten 
Historismus in Deutschland (1860–1914), Frankfurt a.M. 1985, p. 87-93.  
10 Over Lassaulx: Trier, Weyres, Kunst des 19. Jahrhunderts im Rheinland I, 
p. 211-226. Vgl. W. Weyres, A Mann, Handbuch zur Rheinische Baukunst des 



  

                                                                                                                                                                     
19. Jahrhunderts 1800 bis 1880, Keulen 1968; zie ook Looijenga, Utrechtse 
School, p. 410 noot 229. 
11Zie Mann, Neuromanik, afb. 54-55. 
12 In de maanden juni en juli 1859 reisde Cuypers met zijn Nenny langs 
Nonnenwerth, Rolandseck, Remagen, Ahrthal, Altenahr, Coblenz, Stolzenfels 
(‘waar wij Deger aan zijn werk ontmoetten’), Mainz, Mannheim, 
Ludwigshafen, Frankfort, Offenburg, Spiers, Salzburg en Straszburg naar 
Freiburg im Breisgau, waar zij het huwelijk van Nenny’s broer Paul 
Alberdingk Thijm bijwoonden, en van daar via Châlons-sur-Marne, Nancy, 
Rheims, Noyon, St. Denis, Parijs, Chartres, Amiens en Brussel terug naar 
Roermond. Zie P.J.H. Cuypers, In Memoriam Antoinette Cathérine Thérèse 
Cuypers-Alberdingk Thijm 1829–1859–1898 (als handschrift gedrukt), 
Amsterdam 1915, p. 27. Het zeer uitgebreide reisverslag van de hand van 
Nenny, hier door Cuypers geciteerd, werd niet gevonden. 
13 De Bouwkundige Bijdragen besteedde veel aandacht aan Schinkel en de 
Schinkelschule in jaren veertig en vijftig; de genoemde plaatwerken 
circuleerden bij de Maatschappij en bij A et A; deze waren aanwezig op 
Rijksakademie, maar bijvoorbeeld ook bij de afdeling Publieke Werken van 
de gemeente Amsterdam (deze exemplaren nu in de Universiteitsbibliotheek, 
Amsterdam). 
14 Zie bijvoorbeeld Friedrich Wilhelm IV, schets voor kerk in Sakrow (Börsch-
Supan, Berliner Baukunst, afb. 28); Strack, schets voor de Dom in Berlijn 
(idem, afb. 357); Persius, Friedenskirche Potsdam (idem, afb. 358-359); 
Stüler, St. Johanniskirche, Moabit (idem, afb. 370-371); Moller, Lukaskirche, 
Berlin (idem, afb. 376); Stadler, kerkontwerp 1839 (idem, afb. 381; N.B. i.v.m 
de stedenbouwkundige situatie plaatst Stadler de torens hier aan weerszijden 
van het koor, een oplossing die Cuypers ook toepaste voor zijn afgekeurde 
ontwerp voor de St. Catharina te Eindhoven. Mogelijk kende hij dit ontwerp 
via de Architectonische Entwürfe [zie Börsch-Supan, Berliner Baukunst, p. 
718; plaatwerk in collectie NAi/voorheen Museum voor Kunstnijverheid, 
Haarlem]); Stüler, kerk Caputh (Börsch-Supan, afb. 385); Stüler, kerk 
Obermachau (idem, p. 574). 
15 Zie Muthesius, Das englische Vorbild, p. 38-39. 
16 C. Laroche (red.), Paul Abadie, architecte 1812–1884, Parijs 1988, 
‘Introduction. L’homme du neo-roman’, p. 22.  
17 Zie bijvoorbeeld F. Verneilh, L’architecture byzantine en France, z.p. 1851. 
18 Over Vaudoyer: Van Zanten, Designing Paris hoofdstuk 5; B. Bergdoll 
(red.), Les Vaudoyer. Une dynastie d’architectes, Parijs 1991.  
19 Laroche (red.), Paul Abadie, p. 171-173. 
20 Idem, p. 112-120. De romaanse koepelbouw uit de Périgeux speeld ook in 
het eigen werk van Abadie een belangrijke rol en deze werd via hem een bron 
voor de architectonische vernieuwing van de kerkbouw in Frankrijk, vooral in 
het laatste kwart van de negentiende eeuw. 
21 P.J.H. Cuypers, Der Dom zu Mainz, seine Gründung, Erweiterung, und 
Herstellung von P.J.H. Cuypers, Dombaumeister zu Mainz. Eine Festschrift 
zu Jubelfeier des hochwürdisten Herrn Wilhelm Emmanuel Freiherrn von 
Ketteler Bischofs von Mainz, Mainz 1875, p. 13. 
22 Cuypers, Dom zu Mainz, p. 13. 
23 K.E.O. Fritsch, die aan het eind van de negentiende eeuw het romaans juist 



  

                                                                                                                                                                     
om deze esthetische eigenschappen propageerde, sprak in zijn Der 
Kirchenbau des Protestantismus von der Reformation bis zur Gegenwart, 
Berlijn 1893, van ‘Massenbau’ versus ‘Gerüstbau’. Geciteerd naar 
Hammerschmidt, Anspruch und Ausdruck, p. 92.  
24 C.J. von Bunsen, Die Basiliken des christlichen Roms nach ihrem 
Zusammenhange mit Idee und Geschichte der Kirchenbaukunst, München 
1843 (in bibliotheek Alberdingk Thijm). Ook in Engeland was er rond 1860 
serieuze belangstelling voor de vroegchristelijke basilica als model voor de 
eigen tijd: zie Hope, The English Cathedral of the Nineteenth Century, 
Londen 1861, hoofdstuk IV; Hersey, High Victorian Gothic, p. 104, 119, 134. 
25 Zie (Kallenbach), ‘Beitrag zur kirchlichen Stylfrage’, p. 134.  
26 Geciteerd naar Organ 1862, p. 24. 
27 Cuypers las in de Franse vertaling bij King: ‘Les positions des tours dans les 
églises paroissiales sont différentes et dépendent principalement de la 
localité. La tour est quelquefois placé à l’extrémité d’une aile, et on recourt 
ordinairement à cet expédient pur des églises bâties dans des villes et sur des 
emplacements resserrés, ou une tour n’aurait pas d’espace suffisant pour 
s’etendre à l’extrémité occidentale’, Vrais Principes, p. 118.  
28 Organ 1862, p. 20. 
29 Het Regulativ volgde grosso modo de Fingerzeige van Reichensperger (en 
daarmee het programma van Pugin) vgl. Lewis, Politics of the German Gothic 
Revival, p. 226; omgekeerd verschilden de aanwijzingen van de Nederlandse 
bisschoppensynode in 1865 nauwelijks van het Regulativ: zie Acta et Decreta; 
vgl. T. von der Dunk, ‘Tussen polygon en kruiskerk’, Kunstlicht 1990, nr. 1, p. 
2-13. 12. 
30 Cuypers verwierf de opdracht ten koste van Van den Brink, die enkele 
maanden eerder een ontwerp had gemaakt. Na ingewonnen informatie werd 
van een opdracht aan hem afgezien, omdat ‘deze een nog jeugdig architect is 
die wellicht door zoo veel mindere ondervinding een niet zo juist oog op het 
veranderen van kerkgebouwen heeft’ en wendde men zich tot ‘den zoo 
talentvolle architect den heer Cuypers’. Deze had al kerk en terrein 
opgenomen en geconcludeerd dat ‘eene zeer nette en doelmatige vergroting 
der kerk mogelijk is’ en beloofde binnen een maand een plan te maken. 
Parochiearchief O.L. Vrouwekerk, Gemeentearchief Rotterdam, inv.nr. 116, 
notulen kerkbestuur, 20 oktober 1858. 
31 Parochiearchief O.L. Vrouwekerk, Gemeentearchief Rotterdam, inv.nr. 116, 
notulen kerkbestuur, 5 januari 1863, waarin Cuypers meldt dat sprake is van 
vertraging bij de bouw van ‘de koepeltoren’; 13 februari 1863 waarin gemeld 
wordt dat de bouw van de koepel kan beginnen als het transept gebouwd zal 
zijn. Foto’s interieur met koepel en exterieur met onvoltooide koepeltoren in 
Parochiearchief.  
32 Parochiearchief O.L. Vrouwekerk, Gemeentearchief Rotterdam, inv.nr. 116, 
notulen kerkbestuur 21 juni 1859. Prent in Cuypersarchief.  
33 Zie over deze uitgave hoofdstuk VII.6. 
34 Pugin had in zijn Contrasts niet zonder gevoel voor humor duidelijk 
gemaakt hoe dit gegeven in zijn tijd werd misbruikt en leidde tot een soort 
‘billboard architecture’ avant la lettre – met een aangepast prentje 
overgenomen door Alberdingk Thijm in ‘Over de Compositie in de Kunst’ – 
en in de opmerking over de ‘showfrontiness’ van de kerk van Berckmans in 



  

                                                                                                                                                                     
Borgerhout weerklinkt dezelfde kritiek op het ‘platte’ aanzicht van het 
kathedrale schema. 
35 Over de verschillende voorstellen voor de voltooiing van de Dom in Keulen 
met en zonder vieringtoren of -koepel en referenties uit de tijd, zie 
Leyendecker, ‘Kölner Dom’, passim. Zij noemt o.a. de koepel op Schinkels 
ontwerp voor een ‘Dom als Denkmal der Befreiungskriege’ uit 1815; de 
vieringkoepel in het prijsvraagontwerp van W. Stier voor de Votivkirche in 
Wenen (1854) en idem van H. von Ferstel (1854/55). Voor het plan van Jacob 
zie ‘Idee zur Vollendung des Domes zu Regensburg’, frontispies in: Jakob, 
Kunst im Dienste der Kirche. Ook in Frankrijk deed dit thema opgeld: zie 
bijv. de reconstructie van de Saint-Ouen in Rouen door Henri Grégoire uit 
1838. 
36 Reichensperger, Fingerzeige, p. 28. 
37 Viollet-le-Duc, Dictionnaire II, ‘cathedrale’, p. 324. Hij geeft geen 
doorsnede, dus of hij zich onder de toren een koepel voorstelde, is niet na te 
gaan. 
38 Viollet-le-Duc, Dictionnaire IX, lemma ‘transsept’, p. 224. Niet toevallig 
haalde Viollet-le-Duc in zijn analyse van de verschillende onderdelen van de 
parochiekerk herhaaldelijk de St.-Yved te Braisne naar voren – een kerk 
zonder toren maar met vieringkoepel. Vooral in Normandië was de 
vieringtoren een veelvoorkomend motief (zie Dictionnaire, ‘transsept’, p. 
231): niet toevallig nam Cuypers’ zoon Jos., bij zijn groeiende rol in de 
praktijk van zijn vader in de late jaren tachtig en negentig nadrukkelijk 
geconfronteerd met de eis een ‘volkskerk’ te maken, juist deze voorbeelden 
weer op (zie bijv. de kerk in Nes a.d. Amstel, 1885). 
39 Viollet-le-Duc, Dictionnaire IV, ‘coupole’, p. 358. Ook de romaanse koepels 
in het Rijnland waren volgens Viollet-le-Duc van oriëntaalse origine. Hij 
beschouwde de pendentiefkoepel overigens wel als een belangrijke 
constructieve innovatie t.o.v. de Romeinse koepelbouw: idem, ‘construction’, 
p. 4. Vgl. Dictionnaire III, ‘clocher’, p. 303-334 over de romaanse en 
vroeggotische vieringtorens in Normandië, de Périgord en het Rijnland. Met 
name in Normandië: ‘il contribue encore à l’effet intérieur du monument en 
laissant au-dessus de la croisée une vaste lanterne, libre et apparente à 
l’intérieur, dont l’effet ajoute singulièrement à la grandeur du vaisseau’ (p. 
303). Voorbeelden zijn echter vrijwel niet overgeleverd. 
40 Dictionnaire IV, p. 360: ‘(elles) sont assises sur des constructions disposées 
dès la base pour les recevoir et (…) se relient parfaitement aux parties 
inférieures’.  
41 Over de betekenis van de koepel zie bijv. het door neogotici veel gelezen 
werk van Chateaubriand, Le Génie du Christianisme, Parijs 1902 (eerste 
uitgave 1802), met name p. 342-343. Vgl. E.B. Smith, The Dome. A Study in 
the History of Ideas, Princeton 1950. 
42 Rede bij de inwijding van koor en viering. Verslag van de rede in: NRC 27 
oktober 1864.  
43 De combinatie van romaanse trommel met gotische spits is typisch voor de 
neoromaanse architectuur in Duitsland uit deze jaren. Zie Mann, 
Neuromanik, passim; vgl. Muthesius, Das englische Vorbild, p. 143. 
44 Over de restauratie van de Munsterkerk te Roermond: zie correspondentie 
Cuypers aan Viollet-le-Duc, 24 juni 1863. Met dank aan Mme. G. Viollet-le-



  

                                                                                                                                                                     
Duc, Parijs, die zo vriendelijk was transcripties te sturen van de brieven van 
Cuypers in de nalatenschap van haar overgrootvader. Zie E. Viollet-le-Duc, 
Lettres Inédits de Viollet-le-Duc recueillis et annotées par son fils, Parijs 
1902 voor de brieven van Viollet-le-Duc aan Cuypers. Over de discussies rond 
de restauratie van de Munsterkerk te Roermond zie: J.J.F.W. van Agt, 
‘Roermonds Munsterkerk voor en na Cuypers’, Opus Musivum, Assen 1964, 
p. 85-113 en Van Leeuwen, Maakbaarheid, hoofdstuk 4.  
45 Over de techniek van de koepelbouw: J. Tomlow, ‘Dr. Pierre Cuypers & 
Sohn & Co. und ihre Rolle bei der Entwicklung vom Gewölbe zur Schale in 
den Niederlanden um 1900’, Architectura 1998, p. 40-60.  
46 Cuypers aan Viollet-le-Duc, 14 december 1868. Het probleem werd 
opgelost door versterking van de draagconstructie met gietijzer. 
47 Tomlow, ‘Dr. Pierre Cuypers’, p. 47-48. 
48 Over Cuypers en de Sint-Pieter: De Blaauw, ‘Ultramontane ambivalence’, 
p. 359. Het is denkbaar dat ook zijn kennismaking tijdens en na zijn studie 
met de barokke kerkbouw in Belgisch Brabant hem alert heeft gemaakt op de 
mogelijkheden van de vieringkoepel en het samenspel van koepel en 
westfront, al of niet met torens. Vgl. bijvoorbeeld J.H. Plantenga, 
L’Architecture Religieuse du Brabant aux XVIIe siècle, Den Haag 1926.  
49 Ook in Eindhoven had Cuypers de bovenste torengeledingen octagonaal 
gemaakt, in een poging de ‘showfrontiness’ te temperen. 
50 M. Keplinger, ‘Zum Kirchenbau Friedrich Schmidts’, in: P. Haiko, R. 
Kassal-Mikula, Friedrich von Schmidt 1825–1891. Ein gotischer Rationalist, 
Wenen 1991, p. 20-33, p. 30. Keplinger behandelt apart ‘der neugotische 
Zentralbau’. Wijzigingen in de locatie en de positionering van de kerk 
brachten Von Schmidt tot dit type: ‘ich (habe) einen (...) Bauplan (entworfen) 
welcher in seiner Grundform sich auch dem unregelmässigsten Bauareal 
anfügen würde’: Von Schmidt, geciteerd in idem, p. 166. Zie ook p. 152, over 
de Lazaristenkirche.  
51 De Mozes en Aäronkerk op het Waterlooplein, de eerste grote katholieke 
kerk met torens na de Alteratie, stond verder weg van het IJ en viel met haar 
Palladiaanse torenspitsen minder uit de toon met de overwegend zestiende-
en zeventiende-eeuwse torens van Amsterdam. 
52 Voor de bouwgeschiedenis: G. Hoogewoud, ‘De Posthoorn. R.K. Kerk van 
Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen’, in: Hoogewoud, Kuyt, Oxenaar, 
Cuypers en Amsterdam, p. 38-43. 
53 Afgeronde transeptarmen kende Cuypers uit Vitet, Ramée, Notre-Dame de 
Noyon, waarin een apart hoofdstuk is opgenomen over dit thema, 
geïllustreerd met een ‘Tableau comparatif de vingt-deux plans d’églises á 
transepts arrondis’. De Posthoorn vertoont in verscheidene opzichten 
overeenkomsten met de hier afgebeelde ‘Les Saints Apôtres’ (Sankt Aposteln) 
te Keulen. Maar vooral de verschillen in de uitwerking van de koorpartij 
onderstrepen dat – zo er een directe invloed is – het voorbeeld naar het 
eigentijds programma opnieuw werd geïnterpreteerd. 
Vitet problematiseerde n.a.v. de datering van Noyon het begrip ‘époque de 
transition’, een beschouwing die wellicht van betekenis is geweest voor 
Cuypers, gelet op de steeds vaker voorkomende combinatie van gotische en 
romaanse elementen in zijn werken rond 1860.  
54 Zie de pastel(?)tekening van Viollet-le-Duc van de doop van de Comte de 



  

                                                                                                                                                                     
Paris in de Notre-Dame te Parijs in 1841: hij legt in deze afbeelding het accent 
op de zee van mensen die, bijeengepakt in het schip, op tribunes, in de 
zijbeuken en op de galerij, de handeling omgeven. Afbeelding in: P. Farrant 
e.a. (red.), ‘Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc 1814–1879’, Architectural 
Design Profile, Londen 1980, p. 35. Zie ook zijn ontwerp voor een concertzaal 
voor 3000 personen in: Entretiens, XII, fig. 17: deze zaal lijkt op een 
centraalbouw, dan wel de viering van een kathedraal, voorzien van tribunes 
en zwevende balkons. 
55 Dat men op de gaanderij vlak boven het altaar kon zitten werd door de 
parochianen gewaardeerd: voor Gerard Reve was dit nog rond 1960 de reden 
om in de Amsterdamse schuilkerk Onze Lieve Heer op Zolder naar de mis te 
gaan. Zie G. Reve, Op weg naar het Einde, ‘Brief uit Amsterdam’, Amsterdam 
1963, p. 73 (geciteerd naar Verzameld Werk, Amsterdam 1999, II).  
56 Voor Engeland: Muthesius, High Victorian Movement; voor Duitsland: 
Trier, Weyres (red.), Kunst des 19. Jahrhunderts im Rheinland en Weyres, 
Mann, Handbuch zur Rheinische Baukunst.  
57 ‘Konstruktie en ornementatie houden in dezen bouw gelijken tred: de 
laatste is steeds de dienaresse der eerste, en de eerst dankt hare grootschheid 
niet (…) aan de cyklopische opstapeling van materiaal, maar aan de stoute 
uitvoering van vindingrijke evenwichtsbegrippen, door de verdeeling der 
draagpunten van ontzaglijke lasten op dunne pijlerschachten’: Alberdingk 
Thijm, De nieuwe katholieke kerk aan de Haarlemmer Houttuinen (overdruk 
uit Nederlandsch Magazijn 1863), Amsterdam 1863, p. 9. Vgl. Van Leeuwen, 
Maakbaarheid van het verleden, p. 57.  
58 Een ontwerpschets voor het interieur van de Posthoorn in het 
Cuypersarchief laat zien hoe Cuypers werkte aan de ‘tweeschaligheid’ van de 
kerkruimte, zoekend naar de juiste vorm en de juiste schaal in de geleding 
van arcades en muurvlakken. H.P. Berlage herkende juist deze kwaliteit in de 
Posthoorn, getuige een schets van zijn hand van het interieur, gezien van het 
westtransept naar het schip. Een van de ronde zuilen wordt hierin sterk 
aangelicht en op welhaast belerende wijze benadrukt als maatgevend 
element: naast de zuil zet hij twee menselijke figuren om de grondslag van de 
maat aan te geven. De zuil wordt zo nadrukkelijk een verbindend element 
tussen de forse maten van het kerkgebouw, door Berlage weergegeven als een 
bakstenen monoliet, en de kleine parochianen. Schets afgebeeld in Opgang 
1927, p. 349. Het is aannemelijk dat Berlage zich liet inspireren door de 
Posthoorn bij het werk aan de grote Beurszaal in de Beurs te Amsterdam, 
eveneens uitgevoerd met dubbele galerijen. Vgl. M Bock, Anfänge einer 
neuen Architektur. Berlages Beitrag zur architektonischen Kultur der 
Niederlande im ausgehenden 19. Jahrhundert, Den Haag 1983, p. 367. 
Veelzeggend detail is hierbij dat hij in eerste instantie koos voor een vlakke 
boog als directe overspanning tussen de steunpunten van de kap – de 
‘Engelse’ oplossing – maar na ernstige verzakkingen moest terugvallen op 
een alternerend stelsel in de trant van Cuypers’ Posthoorn. 
59 Zie hoofdstuk XII.4. 
60 Vgl. de analyse van de pastorie door G. Hoogewoud in: Hoogewoud, Kuyt, 
Oxenaar, Cuypers en Amsterdam, p. 43-44. 
61 G. Arendsen-Tieben, J. Beving, J. Steijntjes, 125 jaar kerkelijk leven in 
Doetinchem. Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de 



  

                                                                                                                                                                     
Parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming, 1857–1982, Doetinchem 
1982, p. 8-11; J.C. Boogman, S. Oosterhaven (red.), Geschiedenis van 
Doetinchem, Zutphen z.j., p. 353-254; C. Roording, ‘“Klein Rome”: katholiek 
bolwerk in de binnenstad van Doetinchem’, Kronyck, Tijdschrift van de 
historische vereniging Deutekom 2005, nr. 116, p. 2-12. Men sprak in de 
wandeling van de O.L. Vrouwe Hemelvaartkerk. Met dank aan de hr. W. 
Willemse van het Streekarchief te Doetinchem.  
62 Roording, ‘Klein Rome’, p. 5. 
63 In J.H. Leliman, Album. Verzameling van Bouwkundige Schetsen en 
Ontwerpen. Bestuurder J.H. Leliman. Uitgegeven door C.L. Brinkman, 
Amsterdam 1862–1866, 3 delen, plaat 26 en 27, is de noordgevel abusievelijk 
als zuidgevel aangeduid. 
64 Alberdingk Thijm had het jaren later over ‘een organisch leven dat eene 
geheele gebouwde stad doorstromen moet’ en stelde: ‘De menschen en de 
honden liepen te Utrecht en ook hier [Amsterdam, A.O.] zonder 
komplimenten door de kerken als er geen dienst was. Dan waren de 
kruisarmen stadstraat.’ ‘Ingezonden brief’ in Algemeen Handelsblad, 30 
december 1876. Aanleiding was de discussie rond de doorgang onder het 
Rijksmuseum: zie ook hoofdstuk XI van deze studie.  
65 Uit een opmerking in de memorie van toelichting bij de kerk te Wijck blijkt 
dat Cuypers daar al de toepassing overwoog van roosvensters in west- én 
transeptgevels om zo de kruisvorm te accentueren. 
66 Vgl. W.D. Robson-Scott, The Literary Background of the Gothic Revival in 
Germany, Oxford 1965, p. 229-231: de Vorlesungen über die Aesthetik van 
Hegel vormen voor Robson Scott hoogtepunt en samenvatting van de 
romantische literaire opvatting. En volgens Hegel lag de essentie van het 
gotisch kerkgebouw juist in het zich afscheiden van de buitenwereld 
(getypeerd door de nadruk op het interieur boven het exterieur) en het 
streven naar het oneindige (uitgedrukt in de verticale accenten: spitsbogen, 
pinakels, etc.). Precies deze karakteristieken wijzigen bij Cuypers: interieur 
en exterieur krijgen gelijke aandacht en de sterke verticaliteit wordt omgezet 
in een subtiele balans tussen horizontaal en verticaal, tussen het 
hemelstrevende van de vieringtoren en het aardse, alledaagse van portaal, 
sacristie en pastorie. 
67 Geciteerd naar Van der Woud, ‘Steenen Mystiek’. Reichensperger 
waarschuwde al in 1845: ‘Selbst ausgezeichnete Kunstkenner haben in der 
mittelalterlichen Architektur der Zahlenverhältnissen ein viel zu grosses 
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