
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

P.H.J. Cuypers en het gotisch rationalisme : architectonisch denken, ontwerpen
en uitgevoerde gebouwen 1845-1878

Oxenaar, A.J.

Publication date
2009

Link to publication

Citation for published version (APA):
Oxenaar, A. J. (2009). P.H.J. Cuypers en het gotisch rationalisme : architectonisch denken,
ontwerpen en uitgevoerde gebouwen 1845-1878. [, Universiteit van Amsterdam]. NAi
Uitgevers.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/phj-cuypers-en-het-gotisch-rationalisme--architectonisch-denken-ontwerpen-en-uitgevoerde-gebouwen-18451878(22145865-3961-4808-ba9e-53db921535f2).html


 

 
 

1

Hoofdstuk VII. Het Nederlandse architectuurdebat en de 

prijsvraag voor het Muzeüm Koning Willem I (1863/64) 
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‘De bewaring van Nederlandsche kunstschatten’: de stijl van het 

gebouw 
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De architecten in de jury: W.N. Rose, J.F. Metzelaar en A.N. 

Godefroy 

 

Cuypers’ eerste positiebepaling in het publieke debat 

 

 

 

Architectuur in competitie 

 

Het besluit van Cuypers om deel te nemen aan de prijsvraag voor een 

‘Muzeüm Koning Willem I’ bleek een schot in de roos. De prijsvraag werd de 

publieke testcase voor een al enige tijd smeulende discussie over hoe het 

verder moest met de nationale bouwkunst. Wat tot dan een vrij kalme 

discussie was tussen architecten, geconcentreerd binnen de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst en zich met lange tussenpozen voortslepend van 

jaarvergadering naar jaarvergadering, werd nu een openbaar debat, waarin 

naast de architecten vooral ook een reeks literatoren aan het woord kwam. Zo 

plaatste hij zich met zijn eerste poging het gotisch rationalisme te 

introduceren in de monumentale openbare bouwkunst in het brandpunt van 
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het Nederlandse architectuurdebat.  

Cuypers maakte het zich niet gemakkelijk. In plaats van één ontwerp diende 

hij twee verschillende oplossingen in voor de opgave, die ieder in twee stijlen 

werden uitgewerkt: in gotische stijl en met ornament ontleend aan de vroege 

Hollandse renaissance; totaal zond hij dus vier plannen in. Daarmee ging hij 

een discussie aan met de jury over de juiste oplossing van de opgave. Tegelijk 

legde hij, met zijn stijlvarianten, de vinger op een gevoelige plek in het 

nationale architectuurdebat en lokte een discussie hierover uit binnen de 

jury. Met de varianten wilde hij laten zien dat zijn rationele beginselen in 

theorie losstonden van een specifieke historische stijl – al zal duidelijk waar 

zijn voorkeur lag. Ze reflecteren daarmee de ontdekking die hij zelf recent 

had gedaan. 

De jury vond geen plan voor uitvoering geschikt. Niemand voldeed volledig 

aan de eisen van programma en budget. Maar ze bekroonde wel twee 

plannen. Een classicistisch ontwerp van Ludwig Lange uit München kreeg de 

eerste prijs. Cuypers kreeg een tweede prijs voor de renaissancevariant van 

een van zijn ontwerpen. Hoewel hij diep was teleurgesteld, mag dat als een 

belangrijke overwinning worden beschouwd. Het was een teken dat zijn 

architectuuropvatting serieus werd genomen en toepasbaar werd geacht voor 

belangrijke openbare opdrachten. Daarmee zette hij een belangrijke stap om 

zich los te maken van het stigma van kerkenbouwer, dat de verbreding van 

zijn praktijk in de weg stond.  

Een totale verrassing was deze bekroning niet, zoals in dit hoofdstuk zal 

blijken. Het prijsvraagprogramma anticipeerde in zekere zin op een ontwerp 

naar het genre van Cuypers en de juryleden, ook de architecten onder hen, 

waren niet ongevoelig voor de manier waarop hij de gestelde opgave had 

aangepakt en opgelost. Maar de stijlvarianten leidden, zoals te voorzien, tot 

de nodige discussie. 

 

Prijsvragen en meervoudige opdrachten werden in de loop van de 

negentiende eeuw veelgebruikte middelen in het verkeer tussen architect en 

opdrachtgever. Zeker na het midden van de eeuw, toen de keuze voor een 



 

 
 

3

bepaalde stijl steeds meer een ideologisch en maatschappelijk bepaald 

dilemma werd, gebruikten publieke opdrachtgevers deze steeds vaker om een 

keuze te kunnen maken uit de vele, voor hen vaak vreemde 

architectuuropvattingen die zich aandienden. Met een open inschrijving en 

een onafhankelijke jury kreeg de procedure een schijn van onpartijdigheid en 

werd voorkomen dat een eventuele stijldiscussie onmiddellijk zou politiseren 

– iets waar bestuurders huiverig voor waren. Typerend is in dit verband de 

opvatting van Thorbecke die zich, gevraagd naar een reactie op de artistieke 

bijdrage van Nederland aan de Wereldtentoonstelling van 1862 te Londen 

(dus ook op de inzending van Cuypers!) bewust onthield van een esthetisch 

oordeel en zich op het standpunt stelde: ‘de Regering is geen oordeelaar van 

(...) kunst’.1 De rel in het Engelse parlement rond de bouwstijl van het nieuwe 

Foreign Office, die ook tot Nederland was doorgedrongen, kan hem als 

afschrikwekkend voorbeeld voor ogen hebben gestaan.2  

Een prijsvraag was ook een methode om de concurrentie onder architecten 

enigszins te reguleren en tegelijk jonge of nog onbekende vakgenoten een 

kans te geven zich te profileren. Met de opheffing van de gilden was de markt 

opengebroken en waren architecten vrije ondernemers geworden die in 

directe concurrentie met elkaar opdrachten moesten zien te verwerven.3 

Vaste verbanden met opdrachtgevers waren er niet of nauwelijks. Een korps 

van architecten in overheidsdienst – als in Duitsland en Frankrijk – kende 

Nederland niet. Zelfs de rijksbouwmeesters werden op contractbasis 

aangesteld om – in lijn met de opvatting van Thorbecke – te voorkomen dat 

men zou denken dat de overheid met een vaste benoeming voor een bepaalde 

stijl had gekozen.4 Ook institutionele opdrachtgevers als bijvoorbeeld 

Waterstaat, de kerken of de spoorwegen – sinds de spoorwegwet van 1860 

een snel groeiende markt – hadden geen vaste verbintenissen met 

architecten. Het ambt van stadsarchitect kwam voor, maar had buiten de 

grote steden meestal weinig om het lijf, zoals Cuypers had ervaren in 

Roermond.  

Om een voet tussen de deur te krijgen, drongen de architecten dan ook vaak 

zelf aan op een open, competitieve vorm van opdrachtverlening, zeker bij 
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monumentale openbare gebouwen. Tot ver in de negentiende eeuw 

ondervonden zij daarbij de last van een gebrekkige onderlinge organisatie en 

het ontbreken van officiële erkenning van de beroepsgroep. Opdrachtgevers 

zagen prijsvragen en meervoudige opdrachten veelal als een vrijblijvend 

middel om de markt te verkennen en hun keuzemogelijkheden te vergroten. 

Een prijsvraagreglement of gedragscode bestond niet en de ingediende 

ontwerpen waren auteursrechtelijk niet beschermd.5 De initiatiefnemer kon 

de uitslag dan ook manipuleren of deze negeren en met de ingezonden 

ontwerpen kon hij min of meer doen wat hem uitkwam. En dat gebeurde ook. 

Toegezegde prijzen werden vaak niet uitgereikt, winnende projecten 

beschouwd als een gratis consult, dat men door een ander, bijvoorbeeld een 

lokale aannemer kon laten uitwerken en uitvoeren en opdrachtgevers zagen 

er ook geen been in de prijsvraag ter zijde te schuiven en alsnog met een 

architect naar eigen keuze in zee te gaan.6 Zo ging bijvoorbeeld de opdracht 

voor het gesticht St. Jacob te Amsterdam, nadat men geen van de inzenders 

een eerste prijs waardig had geacht, naar een van de leden van de jury.  

De veranderende positie van de architect in het bouwproces maakte een en 

ander er niet beter op. Door toenemende specialisatie in de bouw, gevolg van 

de schaalvergroting en de snelle vermeerdering van kennis, werd de rol van 

de architect steeds meer het via de tekening esthetisch vormgeven en 

controleren van het werk van de ingenieur (constructeur), de fabrikant en de 

aannemer. En deze positie werd niet altijd even serieus genomen. Een van 

Cuypers’ eerste opdrachtgevers weigerde hem aanvankelijk zijn honorarium 

als percentage van de bouwsom uit te betalen, omdat hij slechts een potlood 

en wat papier versleet. Het eigenlijke werk deed toch de aannemer.7 En 

Cuypers’ jongere collega Isaac Gosschalk klaagde nog in 1864: ‘Het kapitaal, 

vertegenwoordigd door de studie, door de kosten die men had om het tot die 

paar schrapjes en lijntjes te brengen, daarvoor hebben zij geen gevoel.’ De 

weinig integere manier van omgaan met prijsvragen en prijsvraagontwerpen 

was hieraan zeker niet vreemd.8 

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst was dan ook terughoudend 

ten aanzien van prijsvragen. Ze zag hierin een didactisch middel, vooral 
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geschikt om jonge architecten in onderlinge concurrentie hun 

architectuuropvatting en ontwerpmethodiek te doen aanscherpen op zoek 

naar ideaalplannen. Van ‘bepaalde’ prijsvragen, dat wil zeggen prijsvragen 

bedoeld voor uitvoering, zag de Maatschappij vooral de risico’s voor de 

deelnemers.9 Maar met het steeds algemener worden van deze praktijk werd 

duidelijk dat hier een regulerende taak voor haar lag. In 1863 hekelde het 

Amsterdamse lid N. Redeker Bisdom de gang van zaken rond openbare 

prijsvragen – mede naar aanleiding van het St. Jacobsgesticht – en riep via 

de Bouwkundige Bijdragen op tot actie. Opdat men zich voortaan zou 

wachten via dit soort ‘deloyale praktijken’ de spot te drijven met ‘den 

bouwkundige’, vroeg hij de leden alleen nog mee te doen aan prijsvragen 

goedgekeurd door het bestuur van de Maatschappij.10 

Cuypers kende deze praktijken uit eigen ervaring, al had hij weinig reden tot 

klagen. Bij de meeste confrontaties was hij als winnaar uit de bus gekomen en 

hij lijkt, zoals al werd aangegeven in hoofdstuk III, eerder gebruik te hebben 

gemaakt van de ongeorganiseerde staat van de architectuurmarkt om zijn 

opvatting aan de man te brengen. Vanuit de overtuiging slechts de ‘goede 

zaak’ te dienen, schroomde hij niet gevraagd of, zoals in Alkmaar, ongevraagd 

een tegenontwerp in te dienen voor een kerk waar een ander al aan had 

getekend. Architecten als Molkenboer en Van den Brink moeten op den duur 

zijn bloed hebben kunnen drinken: meerdere malen kreeg Cuypers de 

opdracht voor een kerk waarvoor hen in eerste instantie was gevraagd een 

plan te leveren.  

Prijsvragen waren dus meer dan een manier voor architecten en 

opdrachtgevers om elkaar te vinden. Deze vormden ook een openbare 

krachtmeting van verschillende architectuuropvattingen en waren 

symbolisch voor de veranderde positie van de architectuur als kunst in de 

negentiende eeuw. Er bestond geen vaste norm meer, of zelfs maar enigerlei 

vorm van consensus hoe een gebouw er uit moest zien. Overheden, 

institutionele opdrachtgevers en particulieren gebruikten de verschillende 

architectuuropvattingen, de verschillende stijlen, naar het hun uitkwam voor 

hun eigen ideologische, commerciële of praktische doeleinden. Het idee één 
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nieuwe stijl te vinden voor de eigen tijd leefde misschien bij architecten, maar 

was, zeker voor openbare opdrachtgevers, opererend in een pluriforme en in 

toenemende mate democratisch bestuurde samenleving, bijna per definitie 

een onmogelijkheid. De keuze voor een bepaalde stijl kon nooit meer zijn dan 

een in tijd en plaats bepaalde keuze van een bepaalde opdrachtgever, een 

bepaald bestuur, of een bepaalde politieke richting. Iedere poging een 

dominante stijl aan te wijzen, leidde vroeger of later tot discussie. Zelfs de 

katholieke kerk dacht er niet aan zich vast te leggen op een stijl. Ze verkreeg 

in de loop van de negentiende eeuw weliswaar een soort monopolie op de 

gotiek,11 maar het woord van Broere, ‘het genoten schoon der kunst is zo 

objectief niet als de waarheid’, bleef axioma. Het stond iedere bouwpastoor 

vrij te bouwen in de stijl die hij verkoos.12 

 

Cuypers wist dus wat hij kon verwachten, toen hij besloot mee te doen aan 

twee van de (in totaal vijf) prijsvragen uitgeschreven voor de herdenking van 

1813 – hij deed ook mee aan de prijsvraag voor een nationaal gedenkteken in 

Den Haag – temeer daar het beide particuliere initiatieven waren, slechts ter 

zijde gesteund door de overheid. De prijsvraag voor het Muzeüm Koning 

Willem I werd van harte aanbevolen door de Maatschappij tot Bevordering 

der Bouwkunst, maar de afwikkeling verliep zo onreglementair dat het 

bestuur er aanleiding in zag de kwestie van de prijsvragen nog eens aan de 

orde te stellen in de ledenvergadering. In 1864 werd breedvoerig 

gediscussieerd over de juiste handelwijze van uitschrijvers, juryleden en 

mededingers en voorgesteld een permanente prijsvraagcommissie te 

installeren ‘om eerlijk en gemoedelijk alle uitkomende prijsvragen te 

toetsen’.13 Ook de prijsvraag voor het nationaal gedenkteken in Den Haag zou 

de toets van een dergelijke commissie niet hebben doorstaan.14 De 

inhoudelijke confrontatie waar Cuypers op aanstuurde was er, maar de 

spelregels waren onduidelijk. Bovendien zou, zoals zal blijken, de overheid 

een grotere rol spelen dan Thorbecke met zijn terughoudende kunstbeleid 

had gesuggereerd. 
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Kunst en geschiedenis: het concept van het museum 

 

De culturele elite van de hoofdstad maakte zich al langere tijd zorgen over de 

ontoereikende en risicovolle huisvesting van het Rijksmuseum in het 

brandgevaarlijke Trippenhuis.15 In 1859 was, op instigatie van koning Willem 

III, een commissie ingesteld onder voorzitterschap van de burgemeester van 

Amsterdam Messchert van Vollenhoven om de mogelijkheden voor een 

nieuw museum te onderzoeken.16 Over haar werkzaamheden is niets bekend, 

maar in 1862 vroeg Messchert van Vollenhoven een aantal 

vertegenwoordigers uit toonaangevende families en een reeks kopstukken uit 

de wereld van kunst en cultuur in de hoofdstad (schrijvers, kunstenaars en 

bestuurderen van de Rijksacademie, het Rijksmuseum in het Trippenhuis en 

de kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae) een nieuwe commissie te 

vormen: de ‘Kommissie tot voorbereiding der stichting van een 

Kunstmuzeüm’. De koning initieerde, het stadsbestuur entameerde, maar van 

de burgerij werd verwacht dat zij de plannen verder zouden dragen. Deze 

commissie stond onder voorzitterschap van de antirevolutionaire politicus dr. 

W. Vrolik. Lid waren onder anderen dichter W.J. Hofdijk, schrijver J. van 

Lennep, schilders C. Rochussen en H.F.C. ten Kate, directeur graveerkunst 

van de Rijksacademie J.W. Kaiser, verzamelaar van historieschilderijen Jac. 

de Vos Jacz., voorzitter van Arti et Amicitiae P.L. Dubourcq en 

vertegenwoordigers van de families Six, Van Eeghen, Van Limburg Stirum, 

Teding van Berckhout en Beels van Heemstede. Alberdingk Thijm werd 

secretaris.17  

In zijn openingswoord bij de oprichtingsvergadering verwees Messchert van 

Vollenhoven met instemming naar de schrijver Alexander Ver Huell en diens 

actie tot stichting van een nationaal museum voor historiestukken van 

eigentijdse meesters in de hoofdstad, als gedenkteken voor de vaderlandse 

geschiedenis, in januari 1862 verwoord in zijn pamflet Volk en Kunst.18 Ver 

Huell had een ‘Tempel der Kunst’ voor ogen, die ‘den jongen volksgeest mogt 

helpen wakker schudden door steeds te wijzen op de edele daden onzer 

voorvaderen’, terwijl ook de illustratie van de eigen tijd daarin aan de orde 
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zou moeten komen.19 Het doel van de tempel was – naar analogie van de 

‘Nationale Konst-Gallerij’ in 1798 gesticht door de voormannen van de 

Bataafse Republiek20 – dat kunst en geschiedenis ingezet zouden worden 

voor de beschaving en verheffing van het volk. In de woorden van Ver Huell: 

‘Het volk wordt beschaafd, de gehechtheid aan den geboortegrond versterkt, 

het gevoel van eigenwaarde der natie opgewekt, en moed, eerzucht en 

zelfopoffering aangewakkerd. De Liefde voor het schoone, zoo na verwant aan 

die voor het goede, ontwikkelt zich, welke geidealiseerd, opvoeren tot hun 

oorsprong, die is God.’21 Met deze verwijzing gaf Messchert van Vollenhoven 

het toekomstig museum als instituut en als gebouw een doelstelling mee die 

het louter bewaren en doen genieten van de kunst zou overstijgen. De leden 

van de commissie namen deze van harte over – zij besteedden de eerste 

vergadering in hoofdzaak aan een discussie over het pamflet van Ver Huell.22 

Messchert lijkt hen ook met het oog op dit idee te hebben gekozen. 

Verscheidene onder hen hadden aantoonbare belangstelling voor de 

nationale kunst en geschiedenis en ondersteunden de historieschilderkunst. 

Hofdijk en Van Lennep hadden ieder een geïllustreerde vaderlandse 

geschiedenis op hun naam.  

De laatste had met zijn Geschiedenissen van Noord-Nederland de thema’s 

geleverd voor de historische galerij van Vos;23 ook zou Van Lennep bij de 

uitgave van de galerij van Arti de teksten verzorgen.24 Rochussen en Ten Kate 

hadden als historieschilders aan beide galerijen meegewerkt. Kaiser had zijn 

reputatie als etser opgebouwd met een pantheon van de vaderlandse 

schilderstukken in platen.25 

Een dergelijke doelstelling was Cuypers op het lijf geschreven en hetzelfde 

gold voor Thijm, maar deze kon ook rekenen op een vrij brede ondersteuning 

in culturele kringen. Het ‘l’art pour l’art’ was – zij het om zeer verschillende 

redenen – nauwelijks populair in Nederland. Dat maakte dat men elkaar 

onder de algemene noemer voor God, vorst, volk en vaderland, voor kunst en 

moraal vooreerst vrij gemakkelijk kon vinden.26 De dichter Potgieter had al 

in 1844, in een evocatieve beschrijving van de ‘historiële portretten’, de 

collectie van het Rijksmuseum neergezet als een historische galerij, als een 
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reeks werken die met hun artistieke verbeeldingskracht getuige waren van de 

geschiedenis van land en volk en van de verbinding van Nederland met 

Oranje. Aan de collectie hoefde naar zijn idee slechts een voorhal toegevoegd 

te worden met een passend inleidend historiestuk om deze te laten 

functioneren als een ‘tempel voor Nederland’.27 

In 1861, een jaar voor Ver Huell, had de liberale schrijver en criticus Carel 

Vosmaer, eveneens onder de titel ‘Volk en Kunst’, in de toonaangevende 

Kunstkroniek het belang van de kunst als maatschappelijke kracht naar voren 

gebracht. Ook hij zag in de kunst een ‘vormend vermogen voor de 

ontwikkeling des levens en der edeler zielsvermogens’. Alleen presenteerde 

hij niet het museum als de bron van waaruit de kunst haar goede werk kon 

doen, maar hij pleitte, naar Duits voorbeeld, voor de oprichting van 

verenigingen voor de verspreiding van een ‘(protestantsch) christelijke 

volkskunst’. De kunst moest werkzaam zijn in de samenleving en hij had dan 

ook bedenkingen tegen het instituut museum, als het ging om het entameren 

van een eigentijdse kunst.28 Hierin stemde hij overeen met Thijm. Ook deze 

had bezwaren tegen het tentoonstellen en bewaren van een levende kunst in 

een dood instituut als de kunstzaal of het museum, bezwaren die hij bij 

herhaling had verwoord in de Dietsche Warande.29 Kunst moest in haar 

maatschappelijke context getoond worden. ‘Ik ben voor het leven en tegen de 

muzeüms’, laat hij zijn alter ego Pauwels Forestier zeggen en voegt daaraan 

toe: ‘in een muzeüm zo veel mogelijk het muzeümachtige buitensluiten, dat 

zou (...) mijn liefhebberij wezen’.30 

Een ambivalente houding tegenover het museum typeert het denken over de 

functie van de kunst in deze tijd. Velen die zich betrokken voelden bij het 

streven naar bescherming en bevordering van de kunst, de doelstelling van 

het museum, stonden tegelijk kritisch tegenover de idee van een dergelijke 

instelling. Thijm, Vosmaer en ook iemand als de schrijver J. van Lennep 

vonden elkaar vooralsnog op dit thema. Voorop stond – in de woorden van 

Vosmaer – de esthetisering van ‘straat, kerk, school en huiskamer’: allemaal 

plaatsen waar ‘schone vormen het oog en oor moeten boeien en bekooren, en 

door het oog en het oor den geest, het gemoed ontwikkelen en opvoeren tot 
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besef van, weldra tot behoefte aan schoonheid’ en dat met als uiteindelijk 

doel ‘de ethische vorming van het leven’.31 Zij streefden kortom naar een 

kunst die werd opgenomen in het dagelijks leven en er, als een ideologisch 

geladen beeldtaal, vormend en stichtend op zou in werken. In de praktijk 

werd dit beginsel echter, zeker door Thijm en Vosmaer, heel verschillend 

uitgewerkt: in de stijldiscussie die volgde op de prijsvraag voor het Muzeüm 

Koning Willem I en het nationaal gedenkteken voor 1813 kwamen zij 

tegenover elkaar te staan.32 Het concept van het museum zoals voorgesteld 

door de commissie, waarin zowel het zoeken naar een educatieve functie als 

naar een binding met de eigen tijd een rol speelde, bleek echter voldoende 

aan te sluiten bij hun manier van denken. Ook Vosmaer en Thijm 

onderkenden dat een grote hoeveelheid kunstvoorwerpen definitief zijn 

functie in de samenleving had verloren: de Nachtwacht zou nooit meer in de 

Doelen hangen. Het museum was dus weliswaar allesbehalve ideaal, maar, 

mits educatief en progressief opgevat, toch ‘second best’. Een en ander 

weerhield hen er dan ook niet van het plan voor een nieuw nationaal 

‘kunstmuzeüm’ van harte te ondersteunen.  

Naast verheffing van het volk door de kunst zag Ver Huell een tweede, even 

belangrijke doelstelling voor zijn historische galerij, namelijk de ontwikkeling 

van de kunst zelf. Hij opende zijn betoog met de stelling ‘de kunst in 

Nederland kwijnt’. De kunst behoefde aanmoediging. Productie ging niet 

zonder protectie en ‘een der eerste nut aanbrengende gevolgen der inrigting 

(moet) wezen, dat zij den grond legt tot een Nederlandsche schilderschool’.33 

En hij stond niet alleen in deze gedachte. In 1862 waren er in Amsterdam al 

twee galerijen in opbouw met juist dat doel voor ogen: één als decoratie van 

de nieuwe tentoonstellingsruimte van de kunstenaarssociëteit Arti et 

Amicitiae aan het Rokin en één in het tuinhuis van assuradeur J. de Vos 

Jacsz.; het was dan ook geen toeval dat Messchert van Vollenhoven zowel De 

Vos als de voorzitter van Arti, P.L. Dubourcq had gevraagd als lid van de 

commissie.34 

De commissie verwierp het idee van een nationale historische galerij 

uiteindelijk als te duur.35 Maar het gevoel bleef dat het nieuwe museum meer 
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moest worden dan alleen een tentoonstellingsgebouw voor kunst. Hier bood 

de geschiedenis uitkomst.36 De herdenking van 1813 vroeg als het ware om 

een initiatief van de hoofdstad en door dit te koppelen aan het plan voor het 

museum kreeg het gebouw alsnog nationale allure: men besloot het 

museumgebouw te verheffen tot een ‘gedenkteken (...) der 50 jarige 

feestviering van het Herstel en de Grondwettelijke bevestiging van ’s Lands 

onafhankelijkheid’.37 Aan het prijsvraagprogramma werd daarom als eis 

toegevoegd een ‘hooge Voorzaal of galerij’ met ruimte voor ‘een goed verlichte 

groep of kolossaal standbeeld’ – vanzelfsprekend van Willem I – en voor de 

plaatsing van borstbeelden, medaillons of namen van ‘een klein getal der 

moedige en begaafde Nederlanders, die aan het hoofd van de omkeering van 

1813 hebben gestaan’.38 Met deze moderne ‘Eerebaziliek’, deze eigentijdse 

‘Koningshalle’ als middelpunt van het gebouw zou het museum meteen 

scherp afsteken bij het – in de woorden van de commissie – armoedige plan 

van de Hagenaars, die als monument voor 1813 een gietijzeren koning 

blootshoofds op een open plein wilden zetten.39 Amsterdam, zo constateerde 

een anonieme pamflettist naar aanleiding van de brochure waarmee het 

initiatief werd aangekondigd, zou met dit museum tegelijk een nieuwe 

Oranjezaal stichten, als eigentijdse pendant van het monument dat Amalia 

van Solms had opgericht voor haar overleden echtgenoot Frederik Hendrik in 

het Haagse Huis ten Bosch.40 Daarmee was dan meteen een cirkel rond 

gemaakt, want in datzelfde Huis ten Bosch hadden de patriotten indertijd 

hun ‘Nationale Konst-Gallerij’ gehuisvest, het eerste Rijksmuseum.41  

Naast de praktische en ideële bedoelingen zat er in het concept voor het 

museum dus ook een element van competitie tussen hoofdstad en Residentie, 

die zich beijverden hun aanhankelijkheid aan vorst en grondwet te bewijzen. 

Voor Amsterdam gold daarbij: aanhankelijkheid ‘malgré soi’, want het was 

juist Willem I die, in tegenstelling tot Lodewijk Napoleon, Den Haag en niet 

Amsterdam als residentie had gekozen, een besluit met verstrekkende 

gevolgen voor de ontwikkeling van de stad.42 

De combinatie van museum en nationaal monument vergemakkelijkte 

tegelijk de financiering. Het geld voor het nieuwe museum moest in eerste 
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instantie worden opgebracht door de burgerij – Thorbecke had slechts een 

overheidssubsidie toegezegd, als aanvulling op het maatschappelijk kapitaal 

– en de koppeling aan de herdenking van 1813 leverde een extra argument bij 

de verkoop van aandelen. Zo kreeg Ver Huell toch zijn zin.43 Behalve 

tentoonstellingsruimte werd het museum ook een monument voor de 

nationale geschiedenis, een leerzaam en opvoedend gedenkteken. Geheel in 

de traditie van het vroegnegentiende-eeuwse museum werd het een 

betekenisdragend architectonisch kunstwerk voor kunstwerken.44 En dankzij 

de gevraagde sculptuur, de borstbeelden en de medaillons zou het tegelijk een 

stimulans kunnen zijn voor de monumentale kunst in Nederland. Al met al 

een programma dat goed paste bij de artistieke en ideële aspiraties van 

Cuypers. 
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‘De bewaring van Nederlandsche kunstschatten’: de stijl van het 

gebouw  

 

Voor het opstellen van het programma van eisen en het prijsvraagreglement 

had de commissie zich goed geïnformeerd. Als voorbeeld hanteerde men de 

jaarlijkse studieprijsvraag van de Maatschappij tot Bevordering der 

Bouwkunst uit 1862, gewijd aan ‘een gebouw bestemd tot het jaarlijks 

tentoonstellen van Schilder- Bouw- Beeldhouw- , Graveer- en andere werken 

van beeldende kunst’.45 Mogelijk werd ook gekeken naar de prijsvraag voor 

‘Een museum voor kunstwerken en oudheden voor eene groote stad des 

Rijks’ die de Maatschappij drie jaar eerder had uitgeschreven, wellicht in 

antwoord op de werkzaamheden van de eerste museumcommissie. Men 

inventariseerde de verschillende collecties die in het museum bijeengebracht 

zouden worden, boog zich over het vraagstuk van de belichting van 

schilderijen, bestudeerde buitenlandse voorbeelden, waartoe bij verscheidene 

musea materiaal werd opgevraagd over gebouw en inrichting, en Vrolik en 

Thijm, voorzitter en secretaris, maakten een studiereis langs een reeks Duitse 

musea, waarvan gedetailleerd verslag werd gedaan aan de commissie.46 

De prijsvraag was anoniem – er moest onder motto worden ingezonden – en 

de deelname was open, waarbij ook actief werd geworven in het buitenland. 

Dat buitenlandse architecten mochten meedoen, lag niet voor de hand. In de 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst bestonden hier ernstige 

bedenkingen tegen. Bij de jaarlijkse prijsvragen werd de inschrijving, als het 

ging om openbare gebouwen van enige importantie, steeds nadrukkelijk 

beperkt tot ‘bouwkundigen, geboren of woonachtig in het Koninkrijk der 

Nederlanden’.47 Op de vraag van Thijm aan de architect J. Leliman in welke 

buitenlandse architectuurtijdschriften men de prijsvraag het beste kon 

adverteren, antwoordde deze dan ook voorstander te zijn van ‘enkel nationale 

mededingers’48 – overigens onder bijvoeging van het gevraagde lijstje – en 

stelde het punt op de eerstvolgende bijeenkomst der leden van de 

Maatschappij aan de orde. ‘Geen vreemdeling (zal) onze gedachten op zoo 

eigenaardige wijze (...) opvatten, dat wij met zijn werk onvoorwaardelijk 
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instemmen. Alle vreemde invloed is naar mijne meening overbodig, als het 

volk en de kunstenaren in eigen boezem voldoende krachten bezitten tot 

bereiking van hun doel’, zo stelde hij in de bijeenkomst.49 De kunst werd, ook 

waar het de productie betrof, als een onverbrekelijke eenheid gezien met volk 

en natie en het toelaten van buitenlandse deelnemers zag men als een bewijs 

van onvermogen, uitgereikt aan de Nederlandse architecten. Terwijl deze 

voorwaarde dus al kon worden beschouwd als potentiële bron van discussie, 

was er een tweede paragraaf met expliciete politieke implicaties van 

‘nationale’ aard, die een ware tijdbom zou blijken: de stijlparagraaf.  

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst had zich in haar 

prijsvraagprogramma’s steeds doen kennen als aanhanger van de inmiddels 

vrij algemeen aanvaarde opvatting dat er overeenstemming diende te zijn 

tussen vorm en functie van het gebouw, dat ‘de uit- en inwendige vormen en 

sieraden’ geëvenredigd moesten zijn aan de ‘bestemming’ van het gebouw, 

met andere woorden dat ‘het uitwendig aanzien of optisch effect’ en de 

‘inwendige versieringen’ ‘karaktermatig’ moesten zijn.50 Maar wat betreft de 

keuze van een expliciete historische stijl voor de aankleding van een gebouw 

hield ze zich als in principe open forum zorgvuldig op de vlakte. Het vinden 

van een stijl voor de eigen tijd werd beschouwd als een zoektocht, waar vol 

overtuiging en niet zonder diepgang over werd gediscussieerd. Maar men was 

daarbij beducht voor obstakels in de vorm van nieuwe dogma’s. Men had zich 

losgemaakt van het Vitruvianisme en de dominantie van de zuilordes naar 

Vignola in het academisch onderwijs. De individuele vrijheid van de architect 

in het maken van zijn artistieke keuzes stond hoog in het vaandel, temeer 

daar men was gaan beseffen dat er geen eenduidig antwoord te geven was op 

de prangende vraag hoe een nieuwe stijl, in het bijzonder een nationale stijl, 

er uit diende te zien.51 W.N. Rose, de meest productieve theoreticus onder de 

leden van de Maatschappij in de jaren vijftig en zestig, hamerde steeds op 

vrijheid, op ‘de ontwikkeling van het schoonheidsgevoel van den kunstenaar 

naar zijne eigene begrippen’, als voorwaarde voor de bloei van een ‘schoone 

bouwkunst’ voor de eigen tijd.52 

De commissie voor het Muzeüm Koning Willem I sprak echter een duidelijke 
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stijlvoorkeur uit, een voorkeur die zowel een karakterologische als een 

ideologische achtergrond had. In het prijsvraagprogramma koppelde zij het 

idee van een nationale schilder- en beeldhouwkunst – waarschijnlijk voor het 

eerst in Nederland – aan het idee van een nationale bouwstijl. De patriotten 

hadden voor de ‘Konst-Gallerij’ een voormalig paleis van de stadhouder tot 

openbaar gebouw verheven. Wappers koos na de afscheiding van België een 

klassiek jasje voor zijn Zuid-Nederlandse ‘nationaal penseel’ en ook Ver Huell 

zag zijn galerij het liefst gehuisvest in een klassieke tempel.53 Alleen Willem 

II had met zijn neogotische schilderijenzaal een voorschot genomen op de 

ideologisering, de politisering van de kunst in jaren vijftig en zestig – al 

speelden ook herinneringen aan zijn jaren in Engeland een rol bij deze 

stijlkeuze.54 Maar de Commissie ging ervan uit dat voor het pantheon van de 

vaderlandse schilderschool van de Gouden Eeuw een gebouw in bijpassende 

stijl moest komen. Bovendien zou voor dit gebouw een materiaal van eigen 

bodem gebruikt moeten worden: ‘De bouwstijl en het materiaal moeten 

geëvenredigd zijn, behalven aan de monumentale bedoeling, tevens aan de 

bestemming van het gebouw: de bewaring en ten-toon-stelling van 

Nederlandsche kunstschatten vooral uit de XVIe en XVIIe Eeuw’, zo luidde 

paragraaf 7 van het prijsvraagprogramma.55 Daarmee zou het museum 

letterlijk naar buiten treden met zijn doelstelling: Nederlands culturele roem 

uit de zestiende en zeventiende eeuw tentoon te stellen als voorbeeld voor de 

eigen tijd. In plaats van de meer algemene verwijzingen naar het begrip 

tempel of pantheon, vervat in een classicistisch bouwwerk, zou zo al met de 

behuizing van het museum aan voorbijganger en bezoeker de Gouden Eeuw 

worden voorgehouden als hoogtepunt van het nationale verleden en als 

levende bron van inspiratie voor heden en toekomst.56  

Nieuw was de gedachte niet, om een verband te leggen tussen vorm en 

inhoud van een museum. Goethe had al in 1817 geschreven dat de Keulse 

verzamelingen van middeleeuwse kunst tentoongesteld moesten worden in 

een gebouw ‘analog den Gegenständen verziert’,57 en met de opening van het 

neogotische Wallraf-Richartz-Museum van Felten en Raschdorff – waar 

Cuypers bij aanwezig was – had hij in 1861 postuum zijn zin gekregen. Thijm 
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en Vrolik bezochten dit museum en brachten studiemateriaal mee voor de 

commissie. Maar ook los daarvan was het, gezien de samenstelling van de 

commissie, niet verrassend dat het idee de nationale kunst te verbinden met 

een nationale architectuur, althans met een stijlperiode die werd beschouwd 

als een van de hoogtepunten uit de culturele geschiedenis van Nederland, 

breed werd ondersteund.  

In zijn correspondentie met Cuypers suggereerde Thijm dat hij de auctor 

intellectualis was van de stijlparagraaf. Dat is mogelijk, gezien zijn ijver op dit 

punt in de voorgaande jaren. Hij realiseerde zich dat dit een paragraaf was 

met een potentieel explosief karakter en had bij het opstellen terughoudend 

geopereerd. Hij had liever een museum gevraagd ‘in Nederlands-

germaanschen stijl’, zo verklaarde hij achteraf aan Cuypers, maar dat zou een 

brug te ver zou zijn geweest: ‘(…) de weerzin onzer luidtjens van de gotiek 

kennende’ had hij niet meer kunnen doen dan – in zijn eigen woorden – 

‘timidement’ de zestiende eeuw in het programma wringen.58 Hij voorzag dat 

het hem moeite genoeg zou kosten om te voorkomen dat ‘men een van de 

ingezonden grieksche tempels of romeinsche badstoven bekroone’.59  

Thijm werd met veertien stemmen als eerste gekozen bij het aanwijzen van 

juryleden uit de commissie – ‘Ik heb, voor de jury, op 2 na al de stemmen 

gehad; twee meer nog dan de Vice Voorzitter’, schreef hij Cuypers60 – wat 

mag worden opgevat als bijna unanieme steun voor zijn stijlparagraaf. Of de 

andere leden de consequenties overzagen van een dergelijk programmapunt, 

zeker in het kader van het lopende architectuurdebat, is echter de vraag. Er 

zaten geen architecten in de commissie en bij de aanstelling van drie externe 

architectleden voor de jury leverde het punt meteen discussie op: zij 

verklaarden zich principieel tegen een stijldictaat – dus tegen de 

stijlparagraaf – en maakten daarbij bezwaar tegen de aangewezen periode.  

Thijm, bekend met het debat, had dit voorzien en met argusogen de selectie 

van de juryleden gevolgd. Acht als artistiek oordeelkundig beschouwde leden 

werden benoemd uit de commissie en hij hield Cuypers nauwkeurig op de 

hoogte van de ontwikkelingen: ‘Ten Kate, Kaiser, Dubourcq, Six en Insinger 

zijn met 11, 10 of 9, of zelfs 7 stemmen verkozen (toen Rochussen zich 
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verschoond had). Hofdijk heeft maar 5 à 6 stemmen, dat mij zeer spijt. 

Misschien krijg ik er hem nog in.’61 Hij had zijn hoop, zo lijkt het, gevestigd 

op de kunstenaars en de schrijvers, de cultuurcritici, om de nieuwe opvatting 

van het museumgebouw er door te krijgen en kreeg zijn zin. Uiteindelijk werd 

Hofdijk inderdaad benoemd. Zijn steun voor Cuypers in de prijsvraag voor 

het monument in Den Haag – zie verder – speelde hierbij zeker een rol. Op 

voorstel van Thijm werd vervolgens de Amsterdamse architect A.N. 

Godefroy, voorzitter van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, als 

extern deskundige gevraagd lid te worden van de jury. Hij besefte dat men, 

gezien diens positie, niet om hem heen kon. In een brief aan Cuypers 

beargumenteerde hij waarom: ‘Ik kon daar niet buiten. Om vele redenen. De 

hoofdreden is, dat ik liever een vijand tegenover mij dan in mijn rug [heb].’ 

Voorts ijverde Thijm voor een zo groot mogelijke jury, vanuit het idee dat 

deze breder samengesteld en daarmee beter beïnvloedbaar zou zijn.62 

Thorbecke had echter overheidssubsidie toegezegd onder voorbehoud van 

goedkeuring van het programma en van de ingezonden projecten. Met het 

oog op dat laatste eiste hij dat twee door hem aangewezen architecten 

toegevoegd zouden worden aan de jury: W.N. Rose en J.F. Metzelaar. Deze 

kregen – voor zover bekend – van hem geen formele opdracht mee en dus 

een onbeperkt mandaat. Dat wil zeggen dat zij zich ook konden uitspreken 

over de esthetische kant van het gebouw, in het bijzonder de stijlkeuze. 

Daarmee had Thorbecke, bewust of onbewust, een beslissende stem in de 

uitkomst van de prijsvraag, wat in strijd was met zijn stelling dat de overheid 

zich geen oordeel diende aan te meten over kunst. 

Bij de keuze voor Rose zullen formele motieven een rol hebben gespeeld.63 

Hij was ‘Bouwmeester der Landsgebouwen in de Residentie’, oftewel 

rijksbouwmeester en zijn benoeming als jurylid lag daarmee voor de hand. 

Pikant is echter dat zijn positie zowel functioneel als inhoudelijk al enige 

jaren openlijk ter discussie stond. Zowel door vakgenoten als 

kunstliefhebbers – waaronder Vosmaer en Thijm – was hij bekritiseerd voor 

de nieuwbouw van het Ministerie van Koloniën in Den Haag (1858–1861) en 

aangevallen over zijn restauratie dan wel verbouwing van de Grote Zaal 
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(1860–1862, nu aangeduid als de Ridderzaal) op het Binnenhof.64 Als gevolg 

daarvan kwamen uit de Tweede Kamer sinds 1860 jaarlijks voorstellen hem 

van zijn post te ontheffen. Thorbecke wilde daarbij van het fenomeen 

rijksbouwmeester af en deze vervangen door een bouwcommissie. Geen van 

beide voorstellen kreeg echter een meerderheid in de Kamer en Rose bleef 

aan, gesteund door de minister van Binnenlandse Zaken.65 Metzelaar werd 

waarschijnlijk naar voren geschoven door Rose: hij had in zijn periode als 

stadsarchitect van Rotterdam lang met hem samengewerkt, zij hadden samen 

de afdeling Rotterdam van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 

opgezet en waren sindsdien goed bevriend.66  

Met de benoeming van deze twee architecten plus Godefroy in de jury leek 

het redelijk voorspelbaar hoe de beoordeling van de plannen uit zou vallen. 

Zij waren toonaangevende leden van de Maatschappij tot Bevordering der 

Bouwkunst, speelden een belangrijke rol in het architectuurdebat en hadden 

hun opvattingen herhaaldelijk gepubliceerd in het Bouwkundig Weekblad. 

Dat Cuypers een abonnement had genomen op dit blad en zich juist in deze 

maanden had verdiept in de oude jaargangen zal geen toeval zijn: hij wilde 

het klimaat kennen waarin hij zou gaan opereren. De drie heren kenden 

elkaar bovendien goed en hadden in het begin van de jaren vijftig intensief 

samengewerkt aan het Nieuwe Werk te Rotterdam – een stedenbouwkundig 

ontwerp van Rose, waar Metzelaar en Godefroy de belangrijkste gebouwen 

hadden neergezet.67 Aanhangers van de rationele beginselen naar Viollet-le-

Duc waren zij niet en zeker geen voorstanders van de gotiek.  

Daarmee leek – gezien de te verwachten dominante positie van deze drie 

architecten in de jury – uit het oogpunt van de architectuurbeoordeling de 

uitkomst tevoren bepaald. Juist rond thema’s als de relatie tussen 

gebouwtype, structuur en ornament (‘waarheid’ en ‘karakter’) en het 

probleem van een nationale stijl was echter rond 1860 een levendig debat 

gaande binnen de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en bij 

zorgvuldige beschouwing blijken hun posities in het begin van de jaren zestig 

in beweging. De dominantie van het ‘zuiver Grieks’ voor monumentale 

gebouwen nam af, de gotiek werd niet meer louter neergezet als stijl geschikt 
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voor de kerkbouw, men begon onderscheid te maken tussen de structuur van 

het gebouw als stijldrager en stijl in ornament, tussen ‘kernvorm’ en 

‘kunstvorm’ in de terminologie van de veelgeciteerde Duitse theoreticus Carl 

Bötticher,68 en vanuit een toenemende belangstelling voor de Nederlandse 

bouwkunst uit de zestiende en zeventiende eeuw werd baksteenbouw naar de 

rationele beginselen (‘schoon werk’) langzaam maar zeker toepasbaar 

gevonden voor monumentale gebouwen. Dat bood openingen voor een 

architectuuropvatting als die van Cuypers.  
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Het zoeken naar een nationale stijl en de renaissance van de 

baksteen 

 

De idee van een nationale stijl, dat wil zeggen een stijl eigen aan land, volk, 

klimaat en omstandigheden en passend bij de lokale cultuur, leefde sterk 

binnen de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Vanaf midden jaren 

vijftig was dit thema herhaaldelijk aan de orde tijdens de jaarlijkse 

bijeenkomsten der leden.69 Men dacht daarbij in eerste instantie aan het 

strenge classicisme van Jacob van Campen, zeker als het ging om 

monumentale gebouwen, met het stadhuis op de Dam in Amsterdam als het 

ideale voorbeeld van een gebouw in een echt Hollandse stijl. In zijn werk 

vond men een trait-d’union tussen het Schinkeliaanse classicisme – lange tijd 

hét voorbeeld binnen de Maatschappij – en de eigen geschiedenis.  

Er was echter een langzaam groeiende belangstelling voor de vroege 

Hollandse renaissance uit de zestiende eeuw en de decoratieve toepassing 

van rode baksteen en licht gekleurde natuursteen, zoals te vinden in de 

voorbeeldboeken van Vredeman de Vries en Ditterlin en in het 

architectonisch werk van Hendrick de Keyser en Lieven de Key. Met zijn 

‘Over de kompositie in de Kunst’ had Thijm al in de jaren veertig aandacht 

gevraagd voor de monumentale baksteenbouw uit deze periode en in zijn 

rubriek ‘Wandalismen’ gepleit voor behoud en herstel. De Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst had in 1854, in het eerste deel van het seriewerk 

Afbeeldingen van Oude bestaande gebouwen – een initiatief van Godefroy – 

kleurenplaten opgenomen van het Huis met de Hoofden in Amsterdam van 

De Keyser en de Vleeshal in Haarlem van De Key. Maar eigentijdse 

toepassing vond deze niet. De belangstelling voor de baksteenbouw uit de 

zestiende en zeventiende eeuw bleef vooralsnog vooral historisch. A.N. 

Godefroy had zich vanaf begin jaren vijftig beziggehouden met het opmeten 

en op papier reconstrueren van topstukken als de Kanselarij in Leeuwarden 

en betreurde in 1854 openlijk dat men in Nederland ‘schier nergens den 

baksteenstijl eigenaardig behandeld en ontwikkeld [vindt] bij hedendaagsche 

gebouwen’. Hij hield zijn vakgenoten Pruisen en Engeland ten voorbeeld, 
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waar men zich wel bezighield met het aanwakkeren van deze 

‘verwaarloosden’ stijl.70 Begin jaren zestig was hier nog niet veel aan 

veranderd. De Keyser was schoorvoetend binnengelaten in het pantheon van 

de vaderlandse architectuur, maar vooralsnog meer als historische figuur dan 

als te volgen voorbeeld.71 Wel was het denken over de betekenis van schoon 

metselwerk in beweging. 

In de formuleringen van de prijsvragen uitgeschreven door de Maatschappij 

is te zien hoe de baksteenbouw in de loop van de jaren vijftig en de eerst helft 

van de jaren zestig opklom tot een ook voor gebouwen van maatschappelijke 

betekenis acceptabele gevelbekleding. De prijsvragen waren bedoeld om via 

onderlinge competitie het artistieke niveau van de vakbroeders te verhogen, 

maar in historisch perspectief kunnen deze ook fungeren als graadmeter voor 

de architectuuropvattingen onder de leden.72 De opgaven werden ingedeeld 

naar gebouwcategorie: monumentale gebouwen, burgerlijke gebouwen en – 

als laagste categorie – landelijke of huishoudelijke gebouwen. De baksteen 

begon zijn opmars vanuit de laagste categorie, min of meer parallel aan de 

introductie van het begrip ‘waarheid’ als norm bij de discussies over 

materiaalgebruik en constructie in de Maatschappij. Deze geleidelijke 

herwaardering van het schone metselwerk en het construeren met baksteen, 

eerder al zichtbaar in Engeland, België en Duitsland,73 opende mede de weg 

voor de toepassing van de Hollandse renaissance naar het voorbeeld van De 

Keyser en De Key in de monumentale architectuur en hielp bovendien een 

nieuw perspectief te openen op de monumentale baksteenbouw van de late 

gotiek in de Nederlanden.74 

Het begon met een prijsvraag voor een arbeiderswoning in 1854, waarin ‘de 

eenvoudige toepassing der bouwstoffen aan het uitwendige karakter [moet] 

verlenen en tot sieraad strekken.’ Gezien het budget zal men hierbij aan 

baksteen hebben gedacht. Vier jaar later werd voor een politiebureau ‘in een 

stad van den 2de rang’ gevraagd om een gebouw ‘in karaktermatigen stijl, 

met toepassing van de baksteenbouw als hoofdmotief van de versiering’. 

Schoorvoetend kreeg de baksteen daarmee een decoratieve waarde 

toegekend. In 1860 was de opgave ‘een woonhuis van 7 el breed ingeklemd 
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tussen belendende percelen’ – ergo een traditioneel ‘oud-Hollands’ woonhuis 

– ‘met gevels in baksteen zonder bepleistering, doch met aanwending van 

gehouwen steen, waar deze voor de versiering of de hechtheid, door den 

ontwerper nodig wordt geoordeeld’. Hier komen voor het eerst expliciet de 

karakteristieken naar voren van de oud-Hollandse baksteenarchitectuur, met 

speklagen, hoekkettingen en constructief relevante steunpunten in 

natuursteen, zonder dat er sprake is van een zuilorde. In 1861 steeg het 

schone werk – en daarmee de potentie van de Nederlandse renaissance als 

voorbeeld – weer iets hoger in de categorieën en werden voor een 

veilinggebouw voorgeschreven: ‘karaktermatig ontworpen gevels van 

gebakken steen zonder bepleistering’.75 

Ten tijde van de prijsvraag van het Muzeüm Koning Willem I was de 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst er dus na aan toe de ‘ordenloze’ 

baksteenarchitectuur uit de periode 1550–1650 algemeen toepasbaar te 

vinden. Ze deed dit echter niet. Voor openbare gebouwen in de hoogste 

categorie hield men zich wat potentieel stijlvormende voorschriften betreft 

zorgvuldig op de vlakte. Steeds werd in de prijsvraagprogramma’s voor deze 

categorie benadrukt dat de versieringen in overeenstemming moesten zijn 

met de ‘bestemming’ van het gebouw – dat wil zeggen dat de laatachttiende-

eeuwse karakterleer, vertaald in een aan het bouwtype gebonden stijl, 

paradigma bleef – maar zonder enigerlei orde, stijl of materiaal aan te 

duiden. Wat ‘geëvenredigd’, ‘toepasselijk’, of ‘karaktermatig’ was voor de 

gestelde opgave – ook qua materiaalgebruik en constructie – werd zorgvuldig 

in het midden gelaten. Verder dan aanduidingen als ‘sierlijk van bouwstijl’, 

‘in monumentalen stijl’ of ‘in monumentalen stijl met toepasselijke sieraden 

van plastischen aard’ ging men niet. Bij de lagere categorieën gebouwen 

werden, onder het mom van eisen gesteld aan de keuze van het materiaal, 

steeds openlijker indicaties voor de bouwstijl gegeven en kwam de oud-

Hollandse baksteenbouw opzetten.76 Maar bij monumentale 

overheidsgebouwen en prestigieuze prijsvragen bleef de vrijheid van de 

architect in de keuze van de stijl een heilig goed. Daar hoorde een absolute 

vrijheid bij in de keuze van het materiaal.  
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De juryrapporten van de prijsvragen geven aan dat de toonaangevende leden 

van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, jarenlang dominant 

aanwezig in de jury’s, er wel degelijk een uitgesproken opvatting op na 

hielden hoe een monumentaal gebouw er uit moest zien. Tot begin jaren 

vijftig is deze opvatting betrekkelijk eenvoudig te duiden: het werk van K.F. 

Schinkel vormde het paradigma. Men schroomde niet de inzenders bij de 

beoordeling van een ontwerp als commentaar mee te geven dat zij meer werk 

dienden te maken van de studie van diens ontwerpen.77 Via de verschillende 

edities van zijn Sammlung architektonischer Entwürfe waren deze goed 

bekend in Nederland. In de loop van de jaren vijftig was dit veranderd.  

Het ‘zuiver Grieks’ van Schinkel, dat een belangrijke rol had gespeeld bij de 

bevrijding uit de knellende banden van het Vitruvianisme, was niet langer de 

absolute maat voor het ontwikkelen van stilistische oplossingen voor de 

gestelde opgaven. Böttichers Tektonik der Hellenen bleef, zo blijkt 

herhaaldelijk, het leerboek als het ging om het ontwikkelen van ‘ware’ of 

rationele constructies. Maar onder invloed van de Schinkelschüler, die een 

breder vormenrepertoire hanteerden dan alleen de klassieke orden, begon in 

de loop van de jaren vijftig het classicisme naar Schinkel deel uit te maken 

van een stijlpluralisme gebaseerd op de karakterleer, dat wil zeggen het 

beginsel dat stijl, compositie en constructie van het gebouw een ‘passende’ 

uitdrukking moesten zijn van de functie en de betekenis. Dat kwam er in de 

praktijk op neer dat men vasthield aan een reeks van historische stijlen, die in 

hiërarchische opeenvolging geschikt werden geacht voor verschillende 

categorieën gebouwen: de chaletstijl voor landelijke gebouwen, de gotiek voor 

kerkelijke gebouwen, de renaissance voor paleizen en openbare gebouwen 

van lichtvoetig karakter, et cetera. Het ‘zuiver Grieks’ bleef daarbij de juiste 

stijl voor de hoogste categorie: monumentale openbare gebouwen, zoals 

gerechtsgebouwen, parlementen en musea. Wel werd vanaf de tweede helft 

van de jaren vijftig steeds vaker Van Campens stadhuis op de Dam genoemd 

als een bij uitstek nationale interpretatie van deze Griekse beginselen. Binnen 

de Maatschappij overheerste kortom eenzelfde stijlpluralisme als dat waarin 
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Cuypers was opgeleid aan de Academie in Antwerpen. En aan het begin van 

de jaren zestig was deze opvatting weer sterk aan verandering, om niet te 

zeggen aan erosie onderhevig, zeker bij de drie architecten in de jury voor het 

Muzeüm Koning Willem I.  

De zelfopgelegde, min of meer autonome formele norm kwam steeds 

nadrukkelijker in conflict met het ook in de Maatschappij gaandeweg sterker 

doorklinkende verlangen naar een eigentijdse, dat wil zeggen een aan tijd, 

plaats en omstandigheden gebonden kunst.78  

Door de snelle ontwikkeling van nieuwe gebouwtypen moesten de criteria 

voor ‘karaktermatige’ stijltoepassing almaar bijgesteld worden en daarmee 

verloor de karakterleer in haar historiserende variant geleidelijk aan 

geloofwaardigheid en effectiviteit. Juist de min of meer autonome, 

denotatieve betekeniswaarde die de historische stijlen in deze opvatting 

kregen toegekend (Grieks = belangrijk openbaar gebouw; gotisch = religieus 

bouwwerk, etc.) was voorwaarde voor haar succes. De karakterleer bestond 

bij de gratie van de receptie door het publiek.79 Op het moment dat een 

voorbijganger het gebouw niet meer als vanzelfsprekend kon lezen, de functie 

niet meer kon aflezen aan de stijlkenmerken, viel de bodem uit dit beginsel. 

En dat is precies wat rond 1860 stond te gebeuren.  

Het snel groeiend aantal nieuwe opgaven vereiste steeds nieuwe bouwtypen, 

waardoor de min of meer gestandaardiseerde modellen voor 

karakteruitbeelding onder druk kwamen te staan. Door het in hoog tempo 

verspreiden van ontwerpen via de aanzwellende stroom geïllustreerde 

vaktijdschriften en plaatwerken – niet toevallig vaak thematisch van opzet – 

wist men weliswaar nieuwe conventies te ontwikkelen. Maar spoedig was de 

karakterleer als autonome architectuurtaal niet meer houdbaar. 

Tempelfronten, rondbogen en kruisribgewelven spraken nog duidelijke taal, 

maar naarmate mengvormen en varianten in het stijlgebruik toenamen, 

werden de gebouwen ‘onleesbaarder’ voor de man in de straat.  

‘De vijf orden voldoen ons niet meer’, constateerde W.N. Rose in 1854, ‘maar 

wij weten niet, wat er voor in de plaats te stellen.’ Daarmee vatte hij het 

dilemma van architect en architectuur in de negentiende eeuw bondig samen, 
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analoog aan Pugins verzuchting: ‘I believe we know too much, I sigh for old 

simplicity.’ Niet de stijl op zich, maar het ‘optisch effect’ van gebouwen, de 

‘indruk’ die ze maken op de beschouwer, was voor hem en met hem voor een 

hele generatie architecten, inclusief Cuypers, het centrale probleem van de 

bouwkunst in die tijd. Een probleem dat via de gebruikelijke klassieke 

ordonnanties of historische stijlen niet langer zonder meer oplosbaar was.  

Daar kwam bij dat, eerst in theorie, maar al spoedig ook in praktijk, de 

context, dat wil zeggen de geografie en de geschiedenis van de bouwplaats – 

indirect onder invloed van de Engelsen80 – ook in de discussies binnen de 

Maatschappij een rol begon te spelen in het denken over de architectonische 

compositie en het ornament.81 Voor de ‘landelijke bouwkunst’ was dit al 

vanaf midden jaren veertig een thema. Hier hadden Schinkel en Persius met 

hun ‘Gärtnervilla’ in Potsdam de weg gewezen.82 Maar in de loop van de jaren 

vijftig en zestig begon dit contextuele denken aan een opmars door de 

bouwcategorieën, parallel aan de opmars van de idee van een nationale 

baksteenbouw. Zo werd de karakterleer in haar historiserende variant al snel 

problematisch. Nu het karakter van het gebouw werd ervaren als een 

probleem van receptie, als een maatschappelijk, stedenbouwkundig en 

landschappelijk probleem – wat dat betreft ontwikkelde het denken van Rose 

en consorten zich parallel aan dat van Cuypers – was dat niet langer met 

absolute esthetische normen op te lossen. 

De historiserende karakterleer werd dan ook geleidelijk vervangen door een 

enigszins diffuus begrip van het karakter dat de nadruk legde op de 

persoonlijke interpretatie van de opgave door de architect, uitgedrukt in een 

eclectische vormentaal. Begrippen als oorspronkelijkheid en originaliteit 

gingen daarbij een steeds grotere rol spelen. Het verlangen naar een eigen en 

eigentijdse architectuur vertaalde zich bovendien in de roep om een eigen 

nationale stijl, wat een naar gebouwtype gedifferentieerde stilistische manier 

van karakteriseren hoe dan ook onder druk zette. Wel nam de belangstelling 

voor de Nederlandse renaissance hierdoor toe. De directe, stijlzuivere 

verwijzingen naar de geschiedenis verdwenen kortom naar de achtergrond, 

terwijl de persoonlijke interpretatie van de architect in het voetlicht kwam te 
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staan. Maar, zover was men in 1863 nog niet. Wel was men, zeker in de 

onderlinge discussies, dit omslagpunt dicht genaderd. In de wat informelere 

sfeer van de ‘Bijeenkomsten der Leden’, vanaf 1854 jaarlijks gehouden 

aansluitend aan de jaarvergadering, was een opener klimaat ontstaan. De 

prijsvraagjury’s – als gezegd, gedomineerd door een beperkt aantal leden – 

verzetten zich tot in de jaren zestig tegen elke ontwikkeling die kon leiden tot 

een nieuwe universeel te hanteren stilistische norm. De angst voor een 

nieuwe beknotting van de vrijheid van de architect zat er nog stevig in en 

achtereenvolgens werden gotiek, renaissance, eclecticisme en ook de 

‘moderne fransche school’ als paradigma verworpen. Men hield vast aan de 

vrijheid van de architect, die men blijkbaar het best gewaarborgd zag in het 

stijlpluralisme.83 In de Bijeenkomsten der Leden, waar voordrachten werden 

gehouden in antwoord op tevoren ingediende vragen, werden echter in de 

loop van de jaren zestig steeds meer normen en vormen onderwerp van 

discussie. Dit debat is van jaar tot jaar te volgen via de uitgebreide verslagen 

van de bijeenkomsten in de Bouwkundige Bijdragen. Hier fungeerde de 

Maatschappij inderdaad als het open forum dat ze beoogde te zijn. Steeds 

meer ‘stelsels’ werden onder de loep genomen.84 De strijd voor het 

voortbestaan van de architectuur als zelfstandige artistieke discipline speelde 

hierbij een belangrijke rol. Het stijlpluralisme werd via tijdschriften, 

plaatwerken en handboeken in hoog tempo gecanoniseerd en zo direct 

toegankelijk en gemakkelijk toepasbaar gemaakt voor ingenieurs, aannemers 

en eigenbouwers. Te strijden voor een architectuur die haar betekenis 

ontleende aan een eigentijdse en vooral eigen interpretatie van relevante 

historische voorbeelden was dan ook een zinnige overlevingsstrategie voor de 

architect. Alleen hij bezat immers, mits goed opgeleid, de historische en 

esthetische kennis en de artistieke vaardigheid om een dergelijke 

interpretatie te maken. Niet toevallig werd ook vanuit de Maatschappij 

gehamerd op het belang van de geschiedenis en de esthetica als onderdeel 

van het architectuuronderwijs en werd door middel van prijsvragen gewerkt 

aan de verbetering van de individuele tekenvaardigheid.85 
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Cuypers was goed op de hoogte van dit debat. Hij was, als gezegd, inmiddels 

geabonneerd op de Bouwkundige Bijdragen, had ‘bijgelezen’ in oude 

jaargangen, besprak de inhoud met Thijm en in toenemende mate ook met 

anderen en was door zijn reizen naar alle hoeken van het land waarschijnlijk 

vrij goed op de hoogte van de uitgevoerde werken van zijn collega’s. Hij zal 

zich gerealiseerd hebben dat het tij gunstig was voor een maatschappelijk 

geëngageerde visie op de toekomst van de kunst, maar wist tegelijk – zeker 

na zijn bezoek aan Engeland – dat juist deze vermaatschappelijking, deze 

politisering van de kunst nieuwe problemen zou scheppen. Zijn onzekerheid 

ten aanzien van de ornamentkeuze voor het museum was hier niet vreemd 

aan.  

Cuypers’ inzending en de uitkomst van de prijsvraag moeten dan ook in deze 

context beoordeeld worden. De posities van de drie architectleden van de jury 

zijn daarbij van het grootste belang, temeer daar deze representatief waren 

voor de discussie in de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Deze 

vormen het decor waartegen Cuypers’ pogingen een nieuwe opvatting te 

introduceren, of, zo men wil, de bestaande te amenderen, geplaatst moeten 

worden om hem te profileren in het Nederlandse debat. Wat waren deze nu 

precies?  
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De architecten in de jury: W.N. Rose, J.F. Metzelaar en A.N. 

Godefroy 

 

W.N. Rose (1801–1877) hield zich vanaf begin jaren vijftig intensief bezig met 

het probleem van een eigentijdse (nationale) stijl. Als ‘grand old man’ van de 

Nederlandse bouwkunst, oprichter en van 1850 tot 1858 voorzitter van de 

afdeling Rotterdam van de Maatschappij, had hij zich in een reeks artikelen 

opgeworpen als theoretisch moderator tussen de twee toonaangevende 

richtingen, ‘romantiek’ en ‘klassiek’.86 ‘Klassiek’ betekende bij hem – simpel 

gezegd – de elementenleer van Durand, de Tektonik der Hellenen van 

Bötticher en het werk van Schinkel.87 Met ‘romantiek’ of ‘de romantische 

stijlen’ bedoelde hij niet alleen de gotiek, maar de complete stijlontwikkeling 

van de val van het Romeinse Rijk tot en met de vroege Renaissance. De 

‘Rundbogenstil’ of rondboogstijl, in wezen een moderne Duitse vinding, 

geïnspireerd door Heinrich Hübsch, de kerkelijke gotiek van het Rijnland en 

de bouwwerken uit het Florentijnse quattrocento speelden hierin een 

hoofdrol. Nadat de middeleeuwse bouwkunst van een theoretische grondslag 

was voorzien door figuren als Heideloff, Pugin en Viollet-le-Duc kon ook 

Rose er niet meer omheen deze serieus te nemen, meer dan alleen als ‘zesde 

orde’ binnen het Vitruvianisme, geschikt voor het aankleden van 

kerkgebouwen. Om nu te voorkomen dat men van het ene paradigma zou 

vervallen in het andere, dat men van de ‘slaafsche navolging’ der klassieke 

orden zou overgaan tot het navolgen van een volgende historische 

stijlperiode, in casu de middeleeuwse bouwwerken, ondernam Rose pogingen 

zonder formele vooringenomenheid een compositieleer, een constructieleer 

en een ornamenttheorie te formuleren die als grondslag zouden kunnen 

dienen voor die nieuwe, eigentijdse stijl.88 

Zijn theorie bleef te abstract om aanwijsbaar invloed te hebben, maar met de 

juist opgeleverde gebouwen voor de Hoge Raad en het Ministerie van 

Koloniën aan het Plein in Den Haag, de eerste monumentale 

regeringsbouwwerken in de Residentie na 1848, ondernam hij een poging 

deze theorie ook in praktijk te brengen. Op zoek naar een uitdrukkingsvorm 
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voor de jonge parlementair-constitutionele monarchie had hij een nieuw pad 

betreden. In deze ontwerpen zijn klassieke motieven vermengd met 

elementen uit de Duitse Rundbogenstil, de gotiek en het Italiaanse 

quattrocento, terwijl via de zichtbare constructieve toepassing van een 

modern materiaal als gietijzer nadrukkelijk werd verwezen naar de eigen 

tijd.89 Het middeleeuwse Binnenhof, historisch symbool en tegelijk kloppend 

hart van de Nederlandse democratie, kreeg met deze gebouwen een eigentijds 

gezicht aan het Plein. Het besloten bastion opende zich daarmee naar de stad. 

Het Plein, sinds 1848 gedomineerd door een standbeeld van Willem van 

Oranje in zijn rol als Vader des Vaderlands, werd zo tegelijk het voorplein van 

het politieke centrum van Nederland.90 

Met zijn verwijzingen naar de Middeleeuwen lijkt Rose aansluiting te zoeken 

bij de historische en politieke betekenis van het complex en deze tegelijk in te 

willen zetten voor de legitimatie van het bestuur in de eigen tijd. Daarin 

volgde hij de lijn uitgezet door het hof. Het stadhouderlijk bewind en de 

monarchie werden sinds de achttiende eeuw in negatieve zin geassocieerd 

met een gotisch gebouw. Ten tijde van de Bataafse Republiek verwezen de 

patriotten naar het verdreven stadhouderlijke bewind als het ‘gotisch gebouw 

van staat’, dat bij de bevrijdingsfeesten als een instortende bouwval werd 

geridiculiseerd. Het nieuw geïnstalleerde vorstenhuis zag dit ‘gebouw’ juist 

als een positieve referentie. Koning Willem I legde de eed af in een gotisch 

gedecoreerde zaal; Willem II werd met gotische erepoorten verwelkomd in 

Nederland en verbond de jonge monarchie met een aantal neogotische 

bouwwerken nadrukkelijk aan de Middeleeuwen. Met de door hem zelf 

ontworpen neogotische paleizen in Den Haag en Tilburg zette hij dit 

staatkundig bouwwerk gedurende zijn – overigens zeer korte – bewind 

letterlijk en figuurlijk weer overeind.91 De dynastieke betekenis van de stijl 

blijkt in Den Haag, waar Willem II met de neogotische vleugel aan het paleis 

Kneuterdijk (1840–1848) tegelijk een nieuw voorplein vormde voor het 

Paleis Noordeinde – daarmee zichzelf spiegelend aan Frederik Hendrik, 

bouwheer van Noordeinde – en dit plein gebruikte als decor voor een 

ruiterstandbeeld van Willem van Oranje, ditmaal, als tegenhanger van het 
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beeld op het Plein, in zijn rol als stamvader van het negentiende-eeuwse 

vorstenhuis. 92 

De middeleeuwse bouwkunst werd hier dus publiekelijk geschikt verklaard 

voor andere dan kerkelijke bouwwerken, het bouwtype waaraan ze, volgens 

de karakterleer, tot dan steeds was verbonden. Ze bleek ook te kunnen 

fungeren als symbool van het grafelijke en stadhouderlijke bewind in 

Nederland en als zodanig te kunnen worden ingezet om de nieuwe 

parlementair-constitutionele monarchie, beschouwd als een 

gemoderniseerde, gedemocratiseerde voortzetting van dat bewind, een 

gezicht te verschaffen.  

Direct verwijzen naar de Nederlandse dertiende eeuw deed Rose overigens 

niet. Via de romaans geïnspireerde Rundbogenstil van het gebouw van de 

Hoge Raad legde hij eerder een verband met de Romeinen, tenslotte de 

vaders van ons recht, en de ‘middeleeuwse’ elementen in de 

ministeriegebouwen waren niet afkomstig uit de Nederlandse gotiek, maar 

uit het Florentijnse quattrocento, met zijn reminiscenties aan de macht en de 

representativiteit van de Florentijnse adel door Schinkel bij uitstek geschikt 

geacht voor de nieuwe bouwwerken van het moderne openbaar bestuur.93 Zo 

bleef hij binnen de perken van de Schinkelschule. Maar door een historische 

stijl een ideologische lading toe te kennen, maakte hij tegelijk een opening 

naar een architectuuropvatting van nationale kleur. 

Veelzeggend is in dit verband dat Rose ook bij de restauratie en verbouwing 

van de Grote Zaal op het Binnenhof (nu bekend als de Ridderzaal), een van 

zijn eerste daden als rijksbouwmeester, een verband legde tussen de gotiek, 

de nationale politieke geschiedenis en de eigen tijd. Als vergaderzaal van de 

Graven van Holland vormde deze een verre voorloper van het parlement. De 

zaal was echter ernstig vervallen en had geen functie van betekenis meer: 

men hield er de trekkingen van de staatsloterij. Wel had de zaal nog steeds 

een symboolfunctie en werd de voorgevel bijvoorbeeld in cartoons gebruikt 

als beeldmerk van het democratische bestuur in Nederland.94 Rose wilde de 

bouwvallige zaal weer de centrale plaats geven in het Binnenhof en voorzag 

hem daartoe van een nieuwe, in gietijzer uitgevoerde, neogotische 
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kapconstructie, met de bedoeling er een ‘eerezaal’ voor de nationale helden 

van te maken, analoog aan de Walhalla bij Regensburg.95 De Grote Zaal kreeg 

zo stilistisch een plaats in de ontwikkelingsgeschiedenis van de nationale 

bouwkunst en met zijn moderne constructie en nieuwe functie tegelijk een 

progressieve rol in de eigentijdse architectonische cultuur. Ook bij Rose 

figureerde de geschiedenis steeds als stapsteen naar de toekomst. 

Rose zocht in feite naar een methode om, vanuit het waarheidsdenken, maar 

binnen de grenzen van de karakterleer, uitdrukkingsvormen te vinden voor 

nieuwe bouwtypen. ‘Waarheid’, zo schreef hij in 1854, ‘is de uitdrukking van 

het gebouw, overeenkomstig zijne bestemming: het gebouw moet bij uit- en 

inwendige beschouwing dien indruk op ons gemoed maken, die beantwoordt 

aan het doel waarvoor het is ingerigt. (...) Men is gewoon deze voorwaarde uit 

te drukken door het woord “karakter”, maar dit is niet volkomen juist, want 

een gebouw kan karakter hebben zonder waarheid te bezitten; immers is dit 

zoo dikwerf het geval, als de ontvangen indruk niet overeenkomstig is met de 

bestemming van het gebouw.’96 Waarheid en karakter, kernvorm en 

kunstvorm, waren dus niet hetzelfde, maar wel onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Hier lag een opening naar het denken van Cuypers, voor wie, 

vanuit zijn ideologisch gekleurde architectuuropvatting, waarheid en karakter 

min of meer samenvielen. Het ornament volgt bij hem functie en constructie. 

Op de bijeenkomst der leden in 1859 ging Rose nog eens uitgebreid in op het 

probleem van een eigentijdse nationale stijl en introduceerde hierbij een 

tweeledig stijlbegrip.97 Hij maakte een onderscheid tussen ‘konstructie’ en 

‘schoone bouwkunst’, tussen de bouwkunst als wetenschap en als kunst ‘op 

zichzelve genomen’. Rose waardeerde de betekenis van de constructie 

daarmee anders en lager dan Cuypers en Viollet-le-Duc. De constructie was 

de min of meer vanzelfsprekende uitdrukking van de graad van ontwikkeling 

van een volk. Deze verschilde echter steeds minder van die van de ons 

omringende landen en miste onderscheidend vermogen. De constructie 

alleen was dus niet genoeg om tot een nieuwe nationale bouwkunst te komen 

– vandaar de nadruk op kunst. Maar juist het esthetische aspect baarde Rose 

zorgen, want de ontwikkeling hiervan vergde kunstgevoel. Het ontbrak de 
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bouwkunst aan een voorbeeld, aan een ‘oorspronkelijk schoon’ als het 

mensbeeld of de natuur, waar schilders en beeldhouwers zich op konden 

baseren, voor de ontwikkeling van dat kunstgevoel. De bevrijding van de vijf 

orden was op zich een grote winst, maar hield ook een risico in. Deze kon 

gemakkelijk omslaan in artistieke bandeloosheid. Als oplossing herhaalde hij 

allereerst nog weer eens zijn aan Durand ontleende ontwerpmethode: om de 

architect de ‘aesthetische waarde en het eigenaardige van iedere vorm’ bij te 

brengen ‘diende [men] met de eenheden en haren onderdeelen te beginnen, 

en met de hoofdvormen en hare zamenstellingen te eindigen. Op deze wijze 

geraakt men niet alleen in het bezit van een rijkdom van vormen, maar heeft 

men het karakter van ieder van deze leren kennen. Voegt men nu nog 

bovendien bij dit onderwijs dat van het vervormen der voorwerpen, en voorts 

dat om ze overeenkomstig het doel zamen te stellen en te bekleeden, dan 

bezit de bouwkunstenaar de middelen om zijne denkbeelden uit te drukken. 

Hij is dan onafhankelijk geworden van alle stijlen: de aesthetica is alleen zijn 

richtsnoer (...)’.98  

Inspiratie en gevoel namen daarbij de rol over van de orden en de 

gecanoniseerde stijlen. De ‘inspiratie’ bracht de ‘scheppende 

verbeeldingskracht’ van de architect in werking. Zijn ‘veredeld kunstgevoel’ 

maakte gebruik van de ‘onder zijn bereik gebrachte vormen’, die hij zodanig 

wijzigde, ‘tot dat zij hem voldoen en zijne gedachte uitdrukken’. En aangezien 

dat gevoel alleen van de eigen tijd kon zijn en het bovendien ‘bij ons’ was 

ontwikkeld, moest het dus wel ‘Nederlandsch’ zijn.99 Een nationale 

bouwkunst ontstond dus wanneer een architect uitgaande van de stand van 

techniek in zijn land een gegeven programma naar zijn gevoel vormgaf. Een 

positie die, ondanks de verschillende waardering van materiaal en 

constructie, ook weer niet zo ver afstond van Cuypers.  

Maar daarmee was het probleem nog niet opgelost hoe dat kunstgevoel te 

ontwikkelen, en wel zo dat het voldeed aan de eisen van de karakterleer. 

Compositie, constructie en ornament moesten een passende uitdrukking zijn 

van de functie van het gebouw. De associaties die het gebouw opriep bij de 

beschouwer dan wel gebruiker bleven essentieel om het als kunstwerk 
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betekenis te geven. En bij het uitwerken van het begrip ‘passende 

uitdrukking’ gaf Rose – naast de inspiratie en het gevoel van de architect – de 

historische stijlen toch weer een belangrijke rol en ook de gotiek een 

prominente positie, zij het van heel andere aard dan bij Cuypers.  

Naar achttiende-eeuws gebruik associeerde Rose de gotiek in eerste instantie 

met de ernst, waardigheid en verhevenheid passend voor religieuze 

gebouwen. Nog in 1862 had hij, naar aanleiding van de vraag waarom de 

gotiek ‘op geene der akademieën werd onderwezen’ zijn visie ontwikkeld op 

de mogelijkheden van deze stijl en de verzamelde leden van de Maatschappij 

voorgehouden: ‘Zoo kunnen de romantische stijlen van het ernstig sombere 

tot het weemoedig eerwaardige, en daarna tot het grootsch verhevene 

opklimmen, met onmerkbare overgangen, aan deze rigting bijzonder eigen, 

en wat men tot heden te vergeefs met de klassische stijlen heeft trachten te 

verkrijgen.’ Om zich van deze eigenschappen van de gotiek te overtuigen 

hoefde men slechts de kerkgebouwen in de beide richtingen te vergelijken.100 

Oppervlakkig gezien leek hij hier toch weer gewoon aanhanger te blijven van 

de karakterleer in zijn historiserende variant. Maar in dezelfde verhandeling 

werden vervolgens de studie en de toepassing van de beginselen van de 

middeleeuwse bouwkunst in den brede aanbevolen, zij het niet naar de letter, 

maar naar de geest. Men moest zich hoeden voor nieuwe stijlregels, afgeleid 

uit de geschiedenis – vrijheid voor de kunstenaar bleef voor Rose altijd regel 

nummer één – maar de romantische stijlen konden bijzonder bruikbaar zijn 

om van te leren hoe men ‘denkbeelden kan uitdrukken die anders niet of zeer 

moeyelijk te verwezenlijken zijn’.101 Ze waren kortom bruikbaar voor het 

exploreren van nieuwe mogelijkheden in de betekenisgeving van gebouwen, 

in het passend uitdrukken van het karakter van de nieuwe bouwopgaven 

waarvoor de architect in de negentiende eeuw werd gesteld – maar met de 

nodige beperkingen.  

De gotiek was bruikbaar, mits men zich bewust was van de gebreken die ze bij 

haar ‘hooge verdiensten’ ook had. ‘Zoo zijn de harmonie en de verhouding 

niet altoos even prijzenswaardig; zoo is de orde meestal zeer zamengesteld, 

en somtijds ook vrij verwaarloosd (...) en eindelijk is het ornament meestal 
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weinig schoon te noemen’, aldus Rose.102 En dat geeft aan hoezeer hij, met 

zijn open oog voor nieuwe ontwikkelingen, toch ook vast zat aan de klassieke 

ordonnanties. Want met deze opmerkingen kritiseerde hij juist die elementen 

van de gotiek die voor gotisch rationalisten als Cuypers het essentiële 

onderscheid vormden met de klassieke ontwerpopvatting: de organische 

compositie, het primaat van de constructie boven de orde en het vrije 

verwerken van de levende natuur in het ornament, steeds ondergeschikt aan 

de structuur van het gebouw.  

Met zijn ontwerpen voor de Haagse regeringsgebouwen toonde Rose zich 

onconventioneel. Hij zondigde niet alleen in stilistische maar ook in 

materiële zin tegen de karakterleer. De toepassing van ijzer voldeed 

bijvoorbeeld niet aan de ernst en de waardigheid vereist voor een dergelijk 

gebouw, maar hij bleef nadrukkelijk binnen de grenzen van de klassieke 

ontwerpleer. Zo gold voor Rose dus uiteindelijk: gotiek ja, mits binnen de 

grenzen van de klassieke canon. De gotiek (‘romantiek’) was voor hem 

bruikbaar waar het ging om de problematiek van de architectuur als taal, als 

uitdrukkingsmiddel in een veranderende samenleving; niet bij het zoeken 

naar een ontwerpmethode passend voor het oplossen van eigentijdse 

opgaven. Wat dit laatste betreft bleef hij volgeling van Durand en daarmee op 

afstand van Cuypers’ door Viollet-le-Duc geïnspireerde ontwerpopvatting.  

‘Karakter’, zo constateerde een jury van de Maatschappij tot Bevordering der 

Bouwkunst nog in 1863, ‘is den indruk die door de bouwvormen en de keuze 

van materialen op beschaafde burgers wordt teweeggebracht.’103 Hun oordeel 

was dus de toets voor de juistheid van het karakter van een gebouw. De 

‘beschaafde burgers’ waren echter genadeloos in hun kritiek ten aanzien van 

Roses overheidsgebouwen. Men vond deze of niet klassiek genoeg of te 

weinig gotisch en men vond dat de waarheid geweld was aangedaan. Met zijn 

‘restauratie’ van de Grote Zaal had hij bovendien de historische integriteit 

van het gebouw aangetast en zo opnieuw zijn eigen waarheidsbeginsel – hier 

gelijkgesteld met historische juistheid – verloochend. Deze discussie – 

waarin ook Alberdingk Thijm een belangrijke rol speelde104 – is hier verder 

niet aan de orde, maar onderstreept dat Rose, met zijn bescheiden 
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afwijkingen van de bestaande canon, voor het oog van zijn tijdgenoten al 

rammelde aan de conventies. De publieke opinie had grote moeite met het 

door hem geschapen beeld van een monumentaal openbaar gebouw. Cuypers 

kon hieraan aflezen wat hem te wachten stond met zijn gotisch en 

renaissancistisch georneerde bakstenen skeletconstructies als behuizing voor 

het nationale museum. Wat in 1863 Roses opvatting was over de Nederlandse 

renaissance is niet bekend. Hij hield zich op dit thema vooralsnog op de 

vlakte. Pas in 1872 liet hij zich hier expliciet over uit, met een opmerking die 

terugverwees naar Cuypers’ ontwerp voor het museum en zijn toelichting 

daarop.105  

 

Rose was dus niet ongevoelig voor nieuwe ontwikkelingen en had een open 

oog voor de gotiek. Maar voor een toepassing van de rationele beginselen 

naar Viollet-le-Duc en dat in naar de gotiek verwijzende vormen was van hem 

waarschijnlijk niet veel steun te verwachten. De opvatting hierover binnen de 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst was wel in beweging en 

mogelijk nam Rose hier wat van mee. Aanleiding om zijn opvatting over de 

stijlkwestie in het algemeen en de gotiek in het bijzonder weer eens uiteen te 

zetten, was de zevende jaarlijkse bijeenkomst der leden te Amsterdam. De 

bijeenkomst vond plaats in juli 1860, maar het verslag werd pas in 1862 

gepubliceerd in de Bouwkundige Bijdragen, aan de vooravond van de 

prijsvraag voor het museum. Er werd gediscussieerd over de vraag: ‘Bestaat 

er eenige gegronde reden waarom, voor zooverre ons bekend is, op geene der 

akademiën, zoo in ons land als daar buiten, in de gotische bouwkunst 

onderwijs wordt gegeven?’ Als om het belang van deze kwestie te 

onderstrepen, had de afdeling Amsterdam de directeur van de Koninklijke 

Academie, M.G. Tetar van Elven, architect, in de vergadering uitgenodigd om 

zijn mening te geven. In 1848 was Van Elven nog zwaar bekritiseerd vanwege 

zijn uitgave van een Vignola der Ambachtslieden. Nu liet hij blijken de 

beginselen der middeleeuwse bouwkunst te hebben omarmd, juist vanwege 

het ‘begrip van waarheid en ongekunsteldheid’ in haar kunstwetten. Hij zag 

een grote toekomst voor deze stijl: ‘te oordelen naar den gang der 
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tegenwoordige denkbeelden laat het zich voorzien, dat hij van grooten 

invloed zal worden op den kerkbouw niet alleen, maar op de toekomstige 

ontwikkeling en opvoering der bouwkunst in het algemeen.’106 Er was dus 

beweging in de standpunten rond het gotisch rationalisme, maar daarmee 

was de weg voor Cuypers nog niet geëffend. 

 

De voorzitter van de afdeling Rotterdam van de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst, opvolger van Rose, Johan Frederik Metzelaar 

(1818–1897) ,107 het tweede jurylid aangesteld door Thorbecke, was het 

duidelijk niet eens met Tetar van Elven. In zijn bijdrage aan de discussie 

benadrukte Metzelaar de risico’s van het onderwijs in de gotische 

stijlvormen, niet zozeer vanwege de gotiek zelf, als wel vanwege het gevaar 

dat dit zou leiden tot de introductie van een nieuwe academische canon: ‘door 

het onderwijzen van den gothischen stijl [zal men] dezelfde bezwaren te 

voorschijn roepen en in dezelfde dwaling vervallen, als bij het tegenwoordig 

onderwijs in bouwkunstige vormen van antieken oorsprong het geval is. Als 

van zelf zal het systeem van parten, modullen en vaste maten of 

onveranderlijke verhoudingen zich ingang verschaffen, en zoo doende de 

vrijheid van conceptie belemmerd worden.’ Historische kennis van ‘de 

waarde en betekenis van der vormen, verhoudingen en geledingen’ was van 

groot belang voor de architect – Metzelaar had in 1858 geprobeerd de 

Maatschappij te enthousiasmeren voor een geschiedenis der bouwkunst in 

Nederland – maar vooral om te leren ‘zien en gevoelen’.108 In die zin viel hij 

Rose bij in diens angst voor beknotting van de artistieke vrijheid.  

In de praktijk was Metzelaar echter minder terughoudend ten aanzien van de 

nieuwe ontwikkelingen, ingezet met de discussie rond de gotiek. Zijn ontwerp 

voor het Rotterdams Leeskabinet in ‘Helleensche Renaissance’, voltooid in 

1862, werd weliswaar gezien als bewijs voor het feit dat hij nog geheel de 

‘toongevende richting van Schinkel’ volgde. Maar zijn ontwerpen voor een 

Agentschap van De Nederlandsche Bank en een vestiging van de 

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, een jaar later ontworpen, laten zien 

dat zijn richting zich inmiddels had gewijzigd: ‘uit het in 1863 voltooide 
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gebouw der bijbank of Agentschap der Nederlandsche Bank spreekt een 

geheel anderen geest, een romantische, die ook zijn latere werken, meest 

allen in zuiveren baksteenbouw, bleven kenmerken’, aldus de secretaris van 

de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in een terugblik op zijn werk 

in 1897.109 

Ook Metzelaar was in principe aanhanger van het stijlpluralisme gebaseerd 

op de karakterleer, zoals gepraktiseerd door de Schinkelschüler in Berlijn. E. 

Titz en F. Hitzig worden als zijn grote voorbeelden genoemd. En de gotiek 

duikt bij hem als vanzelfsprekend op in ontwerpen voor kerkgebouwen, zowel 

protestants als katholiek.110 Maar met de twee genoemde ontwerpen kreeg de 

karakterleer een aanmerkelijk vrijere toepassing. Zijn manier van omgaan 

met historische motieven werd meer eclectisch. Romaanse en gotische 

elementen blijken nu ook toepasbaar te zijn voor openbare gebouwen van 

enige importantie en de Italiaanse renaissance trad naar voren. In de gevel 

van het gebouw voor de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zijn Italiaans-

renaissancistische venstertraveeën gevat in een kolossale orde van als 

gotische bundelpijlers geprofileerde halfzuilen, gedekt door een entablement 

dat met een romaans rondboogfries – in plaats van de gebruikelijke klassieke 

friezen – de afsluiting vormt van dit hoogst eigenzinnige ontwerp. Ook 

Metzelaar was dus vanuit de geschiedenis op zoek naar een nieuwe 

vormentaal voor de eigen tijd. De classicistische beeldmiddelen werden niet 

langer zonder meer geschikt geacht voor het verbeelden van een door de 

Verlichting geïnspireerd genootschap als de Maatschappij tot Nut van ’t 

Algemeen en een zo nieuw instituut als de nationale bank.111  

Het dilemma van de stilistische karakterleer kwam hier in optima forma naar 

boven. Een bank, laat staan een bankgebouw, was iets wat het grote publiek 

in Nederland nog nauwelijks kende en ook een landelijk opererende sociaal 

culturele instelling als het Nut was een betrekkelijk nieuw fenomeen. 

Gebouwen voor dergelijke instellingen waren nooit onderwerp geweest van 

een van de prijsvragen van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 

en juist het ontbreken van eenduidige voorbeelden, van gesanctioneerde stijl- 

of ornamentaanduidingen, lijkt Metzelaar te hebben geïnspireerd tot een 
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eigenzinnige, oorspronkelijke oplossing. Met schijnbaar gemak gaf hij een 

eigen interpretatie aan de door Rose zo zwaarwichtig uiteengezette 

leerstukken. Het feit dat hij groot was geworden in een sterk op utilitaire 

opgaven gerichte Rotterdamse praktijk kan hierin meegespeeld hebben.112 

Vanuit een in wezen rationalistische werkwijze wist hij de nieuwe 

gebouwtypen met een gerichte keuze uit het historisch vormenrepertoire een 

eigen karakteristiek te geven. Karakter bleef het kernbegrip bij de keuze van 

het ornament, maar bij het vinden van het juiste karakter speelde de intuïtie 

een steeds grotere rol.  

De omslag in het werk van Metzelaar, terugkijkend gesignaleerd door Rieber, 

lijkt uiteindelijk dan ook niet zozeer de overgang aan te kondigen van klassiek 

naar (meer) romantiek, van Schinkel naar Schinkelschüler, als wel de 

geleidelijke overgang van de karakterleer in haar historistische variant, met 

haar nauw omschreven stijlen en vormenrepertoires voor ieder gebouwtype, 

naar een gaandeweg steeds persoonlijker getint eclecticisme gebaseerd op 

rationele beginselen (‘waarheid’). Het begrip ‘vrijheid’ in de architectuur 

begint hier, nog onuitgesproken, een andere betekenis te krijgen dan die Rose 

er aan gaf. Het gaat niet meer zozeer om de vrijheid van de architect 

tegenover zijn opdrachtgever wat betreft de stijlkeuze, maar om de vrijheid 

van de architect ten opzichte van formele tradities, van in formele zin 

gedefinieerde begrippen als orde, stijl en karakter. Tegenover de orde en de 

geschiedenis treedt de persoonlijkheid van de architect, treedt de architect als 

oorspronkelijk ontwerper, als vrijscheppende kunstenaar steeds sterker naar 

voren. Geheel volgens de theorie van Rose, en parallel aan de ontwikkeling 

die ook Cuypers in deze periode doormaakte, werden ook in het werk van 

Metzelaar de strakke regels van de historische ideaalmodellen gaandeweg 

ondergeschikt gemaakt aan de interpretatie van die modellen door de 

architect met het oog op de veranderende bouwopgaves van de eigen tijd.  

 

Ook het derde architectlid in de jury, Abraham Nicolaas Godefroy (1822–

1899), was als (toen nog) secretaris van de Maatschappij tot Bevordering der 

Bouwkunst, aanwezig bij de discussie rond de gotiek in het onderwijs op de 
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bijeenkomst der leden in 1860.113 Een aanwijsbare inbreng had hij niet. Maar 

met zijn pleidooi voor de herinvoering van een baksteenstijl in Nederland had 

hij al in 1854 een belangrijke aanzet gegeven – vooralsnog alleen verbaal – 

voor een verandering in het denken over de monumentale waarde van dit 

materiaal en daarmee de eerste stap gezet op weg naar de herwaardering van 

de nationale historische bouwwerken als bron voor de eigen tijd. Het 

verdringen van schoon metselwerk uit het moderne stadsbeeld, in het 

bijzonder dat van Amsterdam, zag hij als een gevaarlijke breuk met de 

geschiedenis. Want juist dit ‘vaderlandsche materiaal’ was een middel om het 

volk weer eerbied te doen verkrijgen voor de ‘vaderlandsche bouwwerken’, als 

opstap naar een nieuwe nationale bouwkunst. Het idee dat een gebouw als 

onderdeel van stad en stadsbeeld ook een opvoedkundige rol en een 

stichtende werking kon, of zelfs moest hebben, zoals gesuggereerd in het 

prijsvraagprogramma, was hem dus niet vreemd.  

Als product van de Hollandse klei was baksteen bovendien bijzonder geschikt 

voor de verheffing van de ‘vaderlandsche kunstvlijt’. En daarbij dacht hij niet 

zozeer aan het ambacht, als wel aan de industrie. Want juist de verbeteringen 

en vernieuwingen in de bouwindustrie maakten het mogelijk ook wat betreft 

de ‘gepaste mate van versiering’ met baksteenbouw te voldoen aan de ‘billijke 

eischen van onzen tijd’. Vooral in de stijgende productie van profielstenen en 

ornament in terracotta zag hij een belofte voor de toekomst. ‘De bloei van een 

vaderlandsche bouwstijl berekend voor zijn eigen industrie is geen 

hersenschim’, concludeerde hij na een bezoek aan de tentoonstelling van 

producten van de Nederlandse baksteenindustrie.114 

In de kerkbouw zag hij een ‘lofwaardige zucht tot invoering van dezen 

[baksteen]stijl’. Maar hij waarschuwde tegelijk voor het gevreesde ‘slaafsch 

nabootsen’ van de gotische vormen, een waarschuwing die in 1854 ook nog 

gold voor de baksteenarchitectuur van de zestiende en zeventiende eeuw, 

genre Vredeman de Vries, De Keyser en De Key. Zonder deze met name te 

noemen waarschuwde hij architect en ambachtsman voor ‘zamengesteld 

werk’ en ‘bizarre gewrochten, die zich door zonderlingheid alleen 

onderscheiden’ – waarmee hij de grotesken en het rolornament naar 
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Vredeman de Vries en Ditterlin zal hebben bedoeld – en verwees ook voor het 

ontwikkelen van de eigentijdse vaderlandse baksteenstijl in de categorie 

monumentale gebouwen naar het strenge classicisme van Vingboons en Van 

Campen. Ondanks het niet-nationale materiaal bleven panden als het 

Trippenhuis en bovenal het stadhuis op de Dam ook voor een nieuwe 

baksteenarchitectuur ideaalmodel: ‘Nergens ontwaart men aan eenig deel van 

dit merkwaardig bouwwerk iets, dat naar valsche speling des vernufts gelijkt, 

zoo als in vele gebouwen van hetzelfde tijdperk maar al te veel wordt 

aangetroffen. Overal blijft de kunstenaar die met de uitvoering belast was, 

ondergeschikt aan den bouwmeester die het plan ontwierp, dat door zijn 

statigen eenvoud nog altijd onze ongedeelde bewondering wekt. Het 

handwerk zij en blijve steeds middel, de bestemming van het bouwwerk het 

doel, dat door het eerstgenoemde moet verwezenlijkt worden.’ 

Statige eenvoud, constructie en ornament ondergeschikt aan de hoofdvorm: 

ook bij een pleidooi voor een nationale baksteenstijl bleef toch het classicisme 

de formele norm. De Nederlandse renaissance was duidelijk nog niet aan de 

orde, laat staan de gotiek. Wel schoof Godefroy aan het slot van zijn betoog – 

enigszins verrassend – de Italiaanse bouwwerken van de veertiende, 

vijftiende en zestiende eeuw naar voren als ‘nog altijd rijke bronnen ter 

bestudering van den baksteenstijl’.115 Waarschijnlijk weerklinkt hierin de 

Duitse invloed, met name van architecten als Persius en Stüler, die zich op 

deze voorbeelden oriënteerden.116 Het uit Duitsland overgewaaide 

classicistisch rationalisme, nieuwe ontwikkelingen in de Nederlandse 

bouwindustrie en het heel eigentijdse verlangen naar een nationale stijl 

vonden elkaar zo, nog wat onwennig, in de baksteen, als hét materiaal voor 

een nieuwe architectuur.  

Interessant is dat Godefroy de vergadering een plaatwerk toonde van de 

Engelse architect F. Goodwin getiteld Domestic Architecture, als een goed 

voorbeeld hoe men in de categorie burgerlijke bouwkunst met baksteen zou 

kunnen werken.117 Naast het Duitse stijlpluralisme was dus ook het wat 

eerdere stilistisch utilitarisme van de Engelsen nog populair in Nederland 

rond het midden van de jaren vijftig. Vanuit een zeer pragmatische instelling 
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werd in deze opvatting het karakter van het gebouw gemodificeerd door de 

keuze en de hoeveelheid van het ornament, waarbij historische stijlen werden 

aangepast aan nieuwe doeleinden. Stijl was in deze opvatting, door het 

ontbreken van ideologische connotaties, nog alles behalve een dilemma. Men 

citeerde opgewekt uit alles wat voorhanden was. Voorop stond de 

samenklank van het gebouw met de ‘pictorial impact of the site.’118 Kortom, 

de context was even belangrijk voor het bepalen van het karakter van het 

burgerlijke bouwwerk als de functie. De High Victorians waren inmiddels – 

als eerder beschreven – druk doende dit principe ook op de monumentale 

bouwkunst toe te passen, maar vanuit een meer radicale stijlopvatting. 

In de loop van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig had Godefroy 

zijn gedachten over een ‘nieuwe nationale bouwkunst’ verder ontwikkeld en 

was daarmee eigenlijk steeds meer in twijfel geraakt over hoe het nu verder 

moest met de esthetische kant daarvan. Tijdens de bijeenkomst der leden in 

1857 kwam hij, zoekend naar een antwoord op de vraag ‘wat kan en behoort 

gedaan te worden aan de vorming van de architect’, met een tamelijk 

abstracte verklaring in de rationalistische lijn van Rose. Een bouwwerk moest 

voldoen aan de wetten der natuur en de behoeften van de mens en dat in 

passende vormen. Bij gepaste vormen stond waarheid voorop, en die werd 

bereikt door te voldoen aan hechtheid en doelmatigheid. Daarmee leek hij het 

zoeken naar autonome, architectuur immanente vormwetten voort te zetten. 

Maar met zijn opmerking dat, naast de andere kunsten en het tekenen, de 

studie van de geschiedenis van essentieel belang was in de opleiding van de 

architect, schoof hij op naar een meer door de context bepaalde stijlopvatting. 

‘Wat (…) aan deze zo aantrekkelijke studiën de kroon opzet’, zo stelde hij, ‘is 

de kennis van de geschiedenis der volken waarvan wij de zeden, gewoonten 

en denkwijzen afspiegelen en vooral de beschouwing der bouwwerken zelven, 

en het bestuderen van hun optisch effect in verband met het landschap of de 

plaats hunner stichting, waardoor de natuur met de kunst zamenwerkt tot het 

voorbrengen van een onvergetelijk geheel.’119 Wat tot dan toe alleen gold voor 

de categorie van de landelijke bouwkunst werd hier, naar het lijkt voor het 

eerst binnen de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, in algemene 
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termen geponeerd: de architectuur wordt neergezet als de resultante van 

historische, geografische en maatschappelijke factoren, de architectonische 

compositie wordt opgevat als het product van programma en locatie, als de 

verbeelding van een functie, en dat in directe samenhang met een gegeven 

landschap of stadsbeeld. Vooral in dat laatste school het nieuwe. In 

Godefroys stellingname weerklinkt sterk de idee dat een gebouw zijn 

betekenis ontleent aan de context waar het uit voortkomt en daar vervolgens 

als zodanig ook weer vormend op inwerkt. De plaats en de betekenis van het 

gebouw in zijn maatschappelijke en stedenbouwkundige context staan 

centraal en daarmee zat Godefroy in principe op eenzelfde lijn als Cuypers.  

In de praktijk bleef hij echter de studie van Italië in de vijftiende en zestiende 

eeuw aanbevelen – niet meer de veertiende – vanwege de ‘eenvoud en kracht 

van uitdrukking gepaard aan ongedwongenheid en verscheidenheid van 

bestemming bij een welbegrepen aansluiting aan de heerlijke werken der 

natuur’.120 Hij hinkte dus enigszins op twee gedachten.  

Twee jaar later, in 1859, toen bij de bijeenkomst der leden het probleem van 

een nationale bouwkunst aan de orde werd gesteld, voegde Godefroy hier een 

element aan toe en formuleerde hij het dilemma waar de architect bij de 

keuze voor een door de context bepaalde stijl voor kwam te staan.121 Hij 

herhaalde nog eens zijn variant van de karakterleer, waarbij het karakter niet 

meer alleen uitdrukking was van de functie en de betekenis van het gebouw, 

maar zich ook wijzigde naar gelang de context, en sprak de hoop uit dat 

daaruit een nieuwe architectuur zou ontstaan: ‘Bestuderen wij de behoeften 

van het bouwwerk in verband met het klimaat en regelen wij de soorten en 

zamenvoeging der materialen geheel met het oog op de duurzaamheid, dan 

zal, wij twijfelen er niet aan, onze kunst wederom dat eigenaardige soliede 

karakter aannemen.’ Dat ‘soliede karakter’ was niet het probleem, zeker niet 

voor Godefroy, die de ontwikkelingen in de bouwfysica op de voet volgde.122 

Maar bij het ontstaan van een ‘eigenaardige’ architectuur uit materiaal en 

constructie zag hij de grote historische kennis van de huidige architecten als 

hinderpaal. Wat nauwelijks een generatie eerder nog blijmoedig werd 

omarmd als een onuitputtelijke bron, werd nu beschouwd als een belangrijke 
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hindernis op de weg naar die nieuwe nationale bouwkunst. ‘Waarlijk, het kost 

den kunstenaar veel, de hem zoo wel bekende schatten van Rome, Athene, 

Memphis, Byzantium, Granada enz. enz. onaangeroerd te laten, terwijl zij 

hem volop aangeboden worden en hij er eene volstrekte heerschappij over 

voeren kan, om zich alleen te bepalen tot de verstandige beredenering van 

hetgeen het treurige klimaat en de wel eenvoudige, maar toch niet 

ongekunstelde zeden en gewoonten van zijn land eischen.’ De tijd van het 

opgewekt citeren was – zie weer de hartenkreet van Pugin – ook wat hem 

betreft voorbij. Het besef dat er zoiets bestond als een historische band 

tussen kunst en samenleving maakte de keuze van een historische stijl tot een 

ideologisch dilemma. Men kon niet langer naar believen kiezen en het 

oplossen van het vraagstuk welke kunst het beste bij de eigen samenleving 

paste, vanuit welke historische traditie men het beste op zoek kon gaan naar 

een kunst voor de eigen tijd, stelde hoge eisen aan het individuele talent van 

de kunstenaar. Dit vereiste de gave om de ‘gepastheid en de toepasbaarheid’ 

van het beschikbare historisch vormenrepertoire te onderscheiden.123 

Daarmee liet Godefroy zijn angst blijken voor bandeloosheid, eerder in 

dezelfde vergadering geuit door Rose.  

En dan was er het probleem van de gevolgen die de gemaakte keuzes zouden 

hebben in het publieke debat. Het ‘optisch effect’ van het gebouw was 

tenslotte niet meer een louter esthetische aangelegenheid, was niet meer 

alleen een kwestie van ‘gepastheid’ in formele zin, maar kreeg steeds 

nadrukkelijker ideologische en politieke implicaties, zoals in Engeland met de 

debatten rond de Foreign Offices van Scott duidelijk was gebleken. De 

gemengde hard- en baksteenbouw in Nederland uit het begin van de 

zeventiende eeuw was waarschijnlijk wel te beschouwen als de meest 

‘nationale’, aldus Godefroy, en in die zin was hij een eindje opgeschoven sinds 

1854. Maar hij vreesde ernstige bedenkingen hiertegen vanuit het publiek. 

Want wat was nationaliteit: het gemeenschappelijk streven van een volk naar 

een doel van algemeen belang. Het verlangen naar vrijheid in het kerkelijk, 

staatkundig en burgerlijk leven in de zestiende en zeventiende eeuw vormde 

zo’n doel. Maar nu, in een periode van relatieve rust en vrede, was er geen 



 

 
 

44

collectief doel. Iedere keuze kon dan ook rekenen op zowel bijval als 

bezwaren. Daarmee schetste hij een belangrijk dilemma van de architect in 

zijn tijd – het dilemma dat het architectuurdebat in Nederland de komende 

decennia zou beheersen. De overgang van een immanent naar een contingent 

stijlbegrip, van autonome kunstwetten naar een contextuele architectuur, kon 

mogelijk de architectuur als artistieke discipline redden en de 

concurrentiepositie van de architect tegenover de ingenieurs en de 

aannemers versterken. Deze laatsten konden – zoals gezegd – dankzij de 

moderne handboeken zonder veel moeite ieder bouwtype in elke gewenste 

stijl uitvoeren. Maar alleen de architect kon de ‘verstandige beredenering’ 

maken, om met Godefroy te spreken, welke stijlvormen voor de gegeven 

opgave op het specifieke moment en voor de specifieke plaats het meest 

passend waren.124 Alleen de architect wist het ‘treurige klimaat’ en de 

‘eenvoudige zeden’ van Nederland te vertalen in een nieuwe architectuur. De 

keuze die hij daarbij maakte, was echter een individuele, persoonlijke 

interpretatie van de toestand van de samenleving en daarmee tegelijk een 

politieke uitspraak, en dat maakte hem kwetsbaar. Want in een pluralistische 

samenleving – zeker de Nederlandse – was het bijna per definitie onmogelijk 

één uitdrukkingsvorm, één stijl te vinden waar allen zich in zouden kunnen 

vinden. Binnen één groep was het al nauwelijks mogelijk een stijl 

geaccepteerd te krijgen als unieke uitdrukking van die gemeenschap en haar 

collectieve geschiedenis, zoals Cuypers met zijn strijd voor de introductie van 

zijn neogotiek in de katholieke kerkbouw had ervaren. Voor de Nederlandse 

samenleving als geheel lag dit nog veel complexer, zoals uit de discussie over 

de stijl voor het nieuwe ‘kunstmuzeüm’ zou blijken.  

Godefroy stond op de drempel van een nieuwe, eclectisch-rationalistische 

architectuuropvatting, door Metzelaar en in mindere mate ook door Rose 

eigenlijk al in praktijk gebracht, maar hij twijfelde nog en viel terug op de 

immanente vormwetten. De tijd der ‘kunstregels’ was weliswaar voorbij, zo 

constateerde ook hij, ‘ieder heeft de vrijheid van conceptie’, maar ‘nimmer 

verliezen de wetten van het schoone hare kracht’.125 Maar waar Rose, daarin 

bijgevallen door Metzelaar, de nadruk legde op inspiratie en kunstgevoel als 
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grondslag voor het doorvorsen van vormen en samenstellingen op weg naar 

een nieuwe nationale bouwkunst, benadrukte Godefroy, zo lijkt het, meer de 

ontwikkeling van een rationeel ontwerpproces met nadruk op 

materiaalgebruik en constructie. En daarmee stond hij in theorie van de drie 

eigenlijk het dichtste bij Cuypers.  

De ontwikkeling in het architectonische denken van Godefroy is ook te zien in 

zijn werk. Het Verenigingsgebouw voor de Koninklijke Nederlandsche 

Yachtclub aan het Nieuwe Werk in Rotterdam uit 1850–1851, zijn eerste 

grote werk, gemaakt in samenspraak met Rose, was in Rundbogenstil en 

geheel gepleisterd, als imitatie van natuursteen. Ook voor het monumentale 

westfront van de Nieuwe Walenkerk aan de Amsterdamse Keizersgracht uit 

1855 (na een brand in 1861 gewijzigd herbouwd) hield hij vast aan een 

natuurstenen gevel, geënt op zijn geliefde Italiaanse voorbeelden uit de 

vijftiende en zestiende eeuw. Wel ontwierp hij voor dit gebouw een 

achtergevel in schoon werk, met zorgvuldig gedetailleerde rondboogvensters. 

Maar drie jaar later, in 1858, ontwierp hij voor het Zeemanshuis aan de De 

Ruyterkade in Amsterdam een sober gebouw, met een scherp getekende 

silhouet, gedomineerd door vier hoektorens en een strak belijnde schuine 

kap, geheel uitgevoerd in schoon metselwerk. Materiaal en compositie zijn 

hier de voornaamste uitdrukkingsmiddelen, met als enig ornament een 

gemetseld fries. Veelbetekenend maakte de baksteen zijn monumentale 

rentree in de hoofdstad met een gebouw dat kwam te staan tussen ’s 

Landszeemagazijn en de pakhuizen van de West-Indische Compagnie. Het 

één in zijn sober baksteenclassicisme in de trant van Van Campen een direct 

voorbeeld voor Godefroy, het ander met zijn speklagen en rolornament een 

gebouw waar hij anno 1858 nog moeite mee zal hebben gehad.126 Het 

Zeemanshuis stond bovendien op een opvallend punt in de stad: aan het 

Open Havenfront, bij de ingang van de voornaamste doorvaarroute naar de 

Amstel en Godefroys ontwerp mag worden geïnterpreteerd als een publieke 

herijking van de opvatting van het monumentale gebouw in het Amsterdamse 

stadsbeeld.127  

In een reeks gebouwen voor de stad Amsterdam werkte Godefroy zijn nieuwe 
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opvatting vervolgens verder uit, met als voornaamste voorbeelden het 

Portugees-Israëlitisch Jongensweeshuis aan de Jodenbreestraat (1862) en 

vooral de reeks ontwerpen die hij maakte voor het Binnengasthuis (1862–

1874). Voorlopig bleef het Italiaanse classicisme daarbij echter het 

voornaamste voorbeeld, ook als het ging om baksteenarchitectuur, zoals 

blijkt uit zijn eerste ontwerp voor het Binnengasthuis uit 1862. Pas rond 1870 

kwam in de reeks ontwerpen die hij voor dit complex maakte ook de ‘eigen’ 

Noord-Europese baksteengotiek als voorbeeld om de hoek kijken; in de 

verwerking hiervan oriënteerde hij zich voornamelijk op eigentijdse Duitse 

voorbeelden.128 Tussen die twee ontwerpen in stond de prijsvraag voor het 

Muzeüm Koning Willem I en een intensieve kennismaking met het werk van 

Cuypers. 

 

Met hun tweeledig stijlbegrip – immanent en contigent – de scheiding tussen 

kernvorm en kunstvorm en de scheiding tussen ‘style absolu’ en ‘style relatif’ 

schoven Rose, Godefroy en Metzelaar op in de richting van Cuypers: ook zij 

kozen voor rationele beginselen als grondslag voor het ontwikkelen van de 

structuur van het gebouw en de stilistische karakterleer, het stijlpluralisme, 

werd bij hen geleidelijk vervangen door de opvatting dat het ornament van 

het gebouw moest voortkomen uit de lokale omstandigheden. Maar het feit 

dat zij bleven hameren op de vrijheid van de architect in de stijlkeuze geeft 

aan dat zij daarbij afstand hielden van de (romantische) idee van Cuypers dat 

stijl en samenleving geïntegreerd konden worden. Voor Cuypers bleef de stijl 

– in navolging van Pugin en Viollet-le-Duc – tegelijk uitdrukking van een 

maatschappelijk ideaal. Voor Rose, Godefroy en Metzelaar was de stijl de 

uitdrukking van de persoonlijke interpretatie van de opgave door de 

architect. Cuypers kan worden beschouwd als een voorloper van wat aan het 

eind van de negentiende eeuw de ‘kunstenaren der idee’ werden genoemd. 

Rose, Godefroy en Metzelaar bleven architectuur zien als een in principe 

waardevrije kunst, die een voor de beschouwer begrijpelijke vorm zoekt voor 

een vanuit de samenleving geformuleerd programma. Bij het zoeken naar een 

nationale stijl – die te vinden was een duidelijke wens, zeker als het ging om 
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gebouwen van nationale betekenis – stond bij hen het begrip ‘natie’ centraal: 

wat was de meest passende vormentaal om de Nederlandse natie, haar 

geschiedenis en cultuur in de eigen tijd te verbeelden? Voor Cuypers 

daarentegen speelde de verbeelding van een ideaalmoment in de 

ontwikkeling van de Nederlandse samenleving een rol, een ideaal dat de 

eigen tijd werd voorgehouden als voorbeeld en als aanknopingspunt voor de 

toekomstige ontwikkeling. En door deze ideologisch verschillende inzet bleef 

juist het probleem van de nationale stijl een bijzonder gevoelig vraagstuk.  

 

De tijdbom onder het op de karakterleer gebaseerde stijlpluralisme tikte 

hoorbaar. Met de snel veranderende ontwerpopgaven als explosieve lading en 

de roep om een eigen, nationale stijl als ontstekingsmechanisme, op scherp 

gesteld door de politieke implicaties hiervan, moest hij vroeg of laat afgaan. 

Wat eerst nog de schijn had van een onderlinge discussie over een collectief 

esthetisch probleem – een nieuwe stijl voor de eigen tijd – ontwikkelde zich 

na 1863 tot een gepolariseerde richtingenstrijd. De prijsvragen rond de 

herdenking van 1813 – het monument in Den Haag en het museum in 

Amsterdam – en in het bijzonder de inzendingen van Cuypers, fungeerden 

daarbij als katalysator. Met name het Muzeüm Koning Willem I vormde voor 

het eerst een concrete opgave van nationale allure, waarbij verschillende 

varianten zichtbaar werden in de zoektocht naar een nieuwe architectuur. En 

dat leidde, zoals naar de analyse van Godefroy viel te verwachten, tot felle 

discussies en een niet-oplosbare strijd, die uiteindelijk niet alleen ging over 

de rol en de betekenis van stijl en ornament in een nationale architectuur, 

maar ook over heel andere zaken, zoals de onderlinge concurrentie om een 

aandeel in de bouwmarkt en de angst voor de concurrentievervalsende 

werking die het ontstaan van een officiële overheidsstijl – als uitvloeisel van 

de bestuurlijke keuze voor een bepaalde nationale stijl – daarin zou kunnen 

hebben.  

Over de veranderde relatie tussen architectonisch beginsel en ornament, 

tussen kernvorm en kunstvorm, tussen ‘style absolu’ en ‘style relatif’, en over 

de nieuw gedefinieerde contextuele samenhang tussen architectuur, stad en 
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landschap, ging het eigenlijk nauwelijks. Hierover leek – in theorie – stilaan 

een groeiende consensus te ontstaan. ‘Ware’ of ‘rationele’ beginselen – hetzij 

naar Bötticher, hetzij naar Viollet-le-Duc – werden steeds algemener 

aanvaard als beginsel voor het ontwikkelen van de structuur van het gebouw, 

voor het organiseren, construeren en materialiseren van de kernvorm; de 

context – in historische, geografische en maatschappelijke zin – werd steeds 

breder gezien als het uitgangspunt voor het bepalen van het ornament, van de 

kunstvorm. Midden jaren zeventig leek het er zelfs even op dat uit die 

theoretische consensus een werkbare nieuwe, niet-vormgebonden norm zou 

kunnen ontstaan voor de nationale bouwkunst. Zodra er grote opdrachten 

waren te vergeven – het Rijksmuseum en het Centraal Station – zou dit 

echter een illusie blijken en kwamen architecten weer direct met elkaar in 

competitie.  
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Cuypers’ eerste positiebepaling in het publieke debat 

 

Dat Cuypers in het voorgaande niet aan de orde is gekomen, typeert de 

positie die hij had gekozen. Tot aan het begin van de jaren zestig speelde hij 

geen rol in het Nederlandse architectuurdebat. Wat betreft de ontwikkeling 

van zijn werk richtte hij zich op de internationale neogotische beweging en 

vóór zijn deelname aan de prijsvragen voor de herdenking van 1813 mengde 

hij zich niet in het binnenlandse vakdebat. Hij acteerde in een internationale 

avant-garde en vond daar zijn platform voor inspiratie en debat – niet in het 

circuit van zijn Nederlandse vakgenoten. Hij was weliswaar lid van de 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, maar nam geen deel aan de 

prijsvragen en verscheen vóór zijn verhuizing naar Amsterdam, voor zover na 

te gaan, ook niet op de jaarvergaderingen en de jaarlijkse bijeenkomsten van 

de leden.129 Een lokale afdeling Roermond was er niet en hij nam ook geen 

initiatief die op te richten, wat gezien zijn rol in de regio voor de hand zou 

hebben gelegen. Er waren andere mogelijke fora dan de Maatschappij, maar 

die opereerden op lokaal niveau – met als meest spraakmakende het 

Amsterdamse genootschap Architectura et Amicitia, opgericht in 1855. Alleen 

al uit praktisch oogpunt was dat voor Cuypers geen optie.  

Een gevolg hiervan was dat er vanuit de Maatschappij nauwelijks of geen 

aandacht werd besteed aan zijn werk. De Maatschappij kende niet echt een 

cultuur van systematische bespreking van de recente architectuurproductie. 

Veel hing af van de min of meer toevallige eigen inbreng van de leden. Er 

verschenen dan ook geen afbeeldingen van zijn werk in de Bouwkundige 

Bijdragen en het werd niet besproken. Men was er van op de hoogte en zal er, 

waar het zijn neogotische kerkgebouwen betrof, welwillend tegenover hebben 

gestaan. Zijn kerken pasten binnen het kader van de vigerende karakterleer. 

Maar vóór 1862 waren ze geen onderwerp van discussie.  

Seculier werk zou ongetwijfeld met meer reserves zijn bekeken. Men volgde 

de Dietsche Warande als het blad van de neogotische beweging in Nederland 

– Alberdingk Thijm zond de afleveringen persoonlijk naar de redactie van de 

Bouwkundige Bijdragen – en Cuypers’ binding hiermee was bekend, ook al 
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had hij er nooit een letter in geschreven. Met zijn kerkrecensies had Thijm 

Cuypers verheven tot het boegbeeld van de beweging in Nederland, recensies 

die hij ook voor een breder publiek verspreidde via het liberale katholieke 

dagblad De Tijd. Noord Hollandsche Courant.130 Maar Cuypers’ ontwerpen 

voor woonhuizen en openbare gebouwen werden ook in de Dietsche Warande 

niet behandeld en dit werk was vóór 1862 landelijk op geen enkele wijze 

bekendgemaakt. Voorlopig kon Cuypers vanuit het perspectief van de 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst dus gelden als een jonge 

collega die zinnig werk deed met het herstel van de rationele beginselen in de 

kerkbouw. De bekroning van zijn kerkontwerpen op de jaarlijkse landelijke 

tentoonstelling van eigentijdse kunst, in 1860 in Arti et Amicitia gehouden, 

onderstreept dat deze ook in bredere artistieke kring als passend voor het 

doel werden gewaardeerd. Gepousseerd door Hofdijk en Tetar van Elven 

kreeg hij hier een van de zes gouden medailles en werd, toen hij aan het 

kunstvriendenmaal ter gelegenheid van de prijsuitreiking voor het eerst van 

zijn leven een tafelrede hield, door de leden van Arti als een nieuwe 

kunstbroeder toegejuicht.131 Het volgende jaar, in Den Haag, kreeg hij 

opnieuw een gouden medaille op deze tentoonstelling.  

Pas begin jaren zestig deed Cuypers voor het eerst een bewuste poging zijn 

werk te positioneren in het nationale debat en aansluiting te vinden bij zijn 

vakbroeders. Hij vond uitgever A.C. Kruseman in Haarlem bereid een uitgave 

in afleveringen te starten van zijn werken – in overleg met Alberdingk Thijm 

koos hij bewust een niet-katholieke uitgever – en begin 1863 werd onder de 

titel De Bouwwerken van den Architekt P.J.H. Cuypers een proefaflevering 

gemaakt over de St. Lambertuskerk te Veghel.132 Cuypers zond een 

exemplaar aan de redactie van de Bouwkundige Bijdragen, waar het 

welwillend zal zijn ontvangen. Het ontwerp en de toelichting geschreven door 

zijn vriend pastoor J.W. Brouwers pasten in de rol die men de gotiek had 

toebedeeld binnen de karakterleer. Zeker waar het ging om een katholieke 

kerk. Het doel van Cuypers met de uitgave was echter een voorproef te geven 

van de toepassing van de rationele beginselen als universele nieuwe canon. 

De brochure belooft behalve ‘ekklesiologische modellen’ ook ontwerpen voor 
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kastelen, kloosters, scholen en raadhuizen.133 Zijn seculiere werk was qua 

omvang en betekenis nog niet indrukwekkend, maar hij vond blijkbaar het 

moment gekomen het mét zijn kerkontwerpen te presenteren als prototype 

voor een nieuwe architectuur. En juist in dat opzicht werd de uitgave een 

mislukking.  

Het idee was afbeeldingen van de werken te publiceren met bij ieder ontwerp 

een korte toelichtende tekst. Maar Brouwers – Thijm had geen tijd de teksten 

te schrijven – leverde een wollige verhandeling over christelijke symboliek, 

die nauwelijks nog verband hield met het afgebeelde werk. Kruseman wilde 

met deze tekst zijn relaties niet benaderen en zag af van verdere afleveringen. 

Zelfs Thijm besefte dat een dergelijke aanpak niet de methode was 

aansluiting te vinden bij de vakgemeenschap: ‘het spijt mij dat vriend 

Brouwers zich niet gehouden heeft aan het principe dat wij ons van den 

beginne hadden voorgesteld: afbeeldingen met een kort, klaar, volledig 

beschrijvend woord (...). Dit werk was wel bestemd om proselyten te maken, 

maar niet langs den weg van polemische en symbolisch exegetische 

verhandelingen. (...) De tekst is ook nog te veel een pleidooi voor de 

katholieke theorieën, wij hadden ons moeten houden aan ons plan en laten 

de tekeningen spreken’, zo schreef hij Cuypers. Alsnog een katholieke 

uitgever te zoeken leek hem zinloos, het werk schoot dan zijn doel voorbij 

‘nuttig te zijn voor de kunstenaars in de eerste plaats’.134 De uitgave kwam 

niet verder dan de proefaflevering.135 

Als gotisch-rationalistisch kerkenbouwer leek Cuypers rond 1860 dus 

geaccepteerd en zelfs Thijm en zijn Dietsche Warande konden met enige 

goede wil nog wel worden ingepast binnen het bestaande denkraam. Thijm 

richtte zich tenslotte vooral op de katholieke kerkbouw en haar 

opdrachtgevers, al kon men uit rationeel oogpunt discussiëren over de vraag 

of de gotiek ook de meest spaarzame kerkelijke bouwwijze was.136 Zijn breder 

georiënteerde pleidooi voor behoud en herstel van het nationaal erfgoed liep 

inmiddels synchroon met de opvattingen binnen de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst. Thijms ijveren voor een nieuwe algemeen 

geldige christelijke esthetica, een nieuwe waarheid in kunst en architectuur, 
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werd echter met reserve en een zekere argwaan bekeken en zijn pogingen met 

zijn symbolisch geladen kunsttaal voet aan de grond te krijgen in het 

nationale architectuurdebat werden onmiddellijk afgestraft. De richting van 

het debat in de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst was aan het 

eind van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig redelijk helder: de 

karakterleer kwam steeds meer ter discussie te staan, het streven naar 

waarheid in de constructie en de uitdrukkingsvormen van het gebouw – 

onder invloed van Böttichers Tektonik der Hellenen – en het verlangen naar 

stilistische vrijheid in het zoeken naar de juiste uitdrukkingsvorm voor 

eigentijdse programma’s traden, als gezegd, steeds meer op de voorgrond.137 

Dat kwam weliswaar in de buurt van het gedachtegoed van Viollet-le-Duc, 

maar Thijm moet beseft hebben dat in dit nuchter professionele en sterk 

Duits georiënteerde gezelschap niet veel eer te behalen viel met zijn pleidooi 

voor een aan de Middeleeuwen refererende symbooltaal. Hij roerde zich in 

ieder geval niet binnen de Maatschappij.  

Ook een poging met zijn versie van het gotisch rationalisme voet aan de 

grond te krijgen bij een generatie jonge architecten verenigd in het 

genootschap Architectura et Amicitia mislukte. Dit genootschap was in 1855 

ontstaan vanuit de bouwloods voor het nieuwe sociëteitsgebouw van 

kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae. 138 Een reeks jonge medewerkers 

van architect J.H. Leliman (1828–1910),139 zelf overigens ook nog geen dertig 

jaar oud, sloot zich hier aaneen ‘door de algemeen en diep gevoelde behoefte 

aan leiding in vele onzer studiën’.140 Bij gebrek aan richting in het 

‘bouwkunstig’ onderwijs in Nederland zocht men, aangespoord door de 

enthousiaste verhalen van Leliman over de vruchtbare onderlinge contacten 

tussen jonge architecten in Frankrijk – waar hij enige tijd had gewerkt – 

steun bij elkaar. De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst vond men 

te officieel en te grijs en het ‘Maatschappelijk leven’ was te afstandelijk: de 

leden kwamen maar eens per jaar bijeen.141 De leden van A et A daarentegen 

kwamen wekelijks bij elkaar. Men hield lezingen, voordrachten en discussies, 

las gezamenlijk tijdschriften, boeken en plaatwerken, die gedurende de week 

werden rondgebracht door een loopjongen en er werden onderlinge 
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prijsvragen uitgeschreven opdat de leden zich konden oefenen in 

‘tekenvaardigheid’ en ontwerpen. Afstand van de Maatschappij nam men 

overigens niet. A et A had geen eigen blad en belangrijke lezingen of 

voordrachten, meestal vertaalde artikelen uit buitenlandse tijdschriften of 

handboeken, werden opgenomen in de Bouwkundige Bijdragen. A et A 

namen bovendien intensief deel aan de ‘bijeenkomsten der leden’ op de 

jaarvergaderingen van de Maatschappij en voor de ‘beantwoording der 

vragen’ werden vaak commissies samengesteld die een gezamenlijk 

standpunt van het genootschap verwoordden. In de praktijk fungeerde het 

zelfstandige A et A dan ook tegelijk als een actieve club van kritische jonge 

honden binnen de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 

Het verklaren der ‘rationele schoonheden’ van de historische monumenten 

zagen de jonge leden van A et A als cruciaal voor de vorming van een 

architect. En bij het zoeken naar ‘richting’ in die verklarende studie hadden 

zij van het begin af oog voor een mogelijke rol van de middeleeuwse 

bouwkunst. Men was geabonneerd op het Organ für christliche Kunst en de 

Revue de l’art chrétien, waar herhaaldelijk uit werd voorgelezen. Daarnaast 

passeerden vrijwel alle werken over de middeleeuwse bouwkunst van enige 

betekenis de revue, zowel Nederlandse als Franse, Duitse en Belgische titels; 

opvallenderwijs geen Engelse. Maar de meeste aandacht had men toch voor 

Viollet-le-Duc. Zijn theoretische geschriften waren vanaf de oprichting van 

het genootschap in 1855 regelmatig onderwerp van discussie en belangrijke 

passages werden door leden van A et A voor het eerst in Nederland vertaald 

en voorgedragen.142 Leliman, de mentor van het gezelschap, had enige tijd bij 

Labrouste in Parijs gewerkt en hij zal degene zijn geweest die Viollet-le-Duc 

bij A et A introduceerde.143  

A et A vormde dus, veel meer dan de Maatschappij, voor Cuypers een 

potentiële basis om zijn ideeën aan te scherpen en verder te ontwikkelen. 

Maar het genootschap was in de beginjaren louter Amsterdams, dus ver weg, 

en Thijm wist het kort na de oprichting stevig tegen zich in het harnas te 

jagen, wat de entree voor Cuypers niet vereenvoudigde. Gebruikmakend van 

de belangstelling voor Viollet-le-Duc en het gotisch rationalisme in de kring 
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van A et A meende Thijm het genootschap ongevraagd te kunnen inlijven bij 

de internationale neogotische beweging. Toen H.M. Tetar van Elven – de 

zoon van de directeur van de Rijksacademie – in december 1856 een tweetal 

lezingen hield naar aanleiding van Viollet-le-Ducs ‘Du style gothique au dix-

neuvième siècle’ zag Thijm dat als een bewijs dat het jonge gezelschap zich 

had aangesloten bij de neogotische richting en meldde dat via het Bulletin 

Français van zijn Dietsche Warande aan de beweging.144 Dat hij toestemming 

kreeg de lezingen van Van Elven te publiceren in de Dietsche Warande was 

voor hem afdoende bevestiging van de ‘overeenstemming’ tussen A et A en 

zijn blad. In Van Elven meende hij, vóór hij de capaciteiten van Cuypers had 

ontdekt, de man te hebben gevonden die de gotische beginselen in de 

Nederlandse bouwkunst zou gaan introduceren. Dat er op ‘enkele 

onderdeelen’ verschil van mening bestond tussen hen was geen probleem: 

met voetnoten bij de lezingen vulde Thijm het betoog van Van Elven aan, gaf 

een eigen interpretatie aan bepaalde passages of weersprak stellingen die niet 

pasten in zijn eigen opvatting van de gotiek.145 Dit wekte grote ergernis en A 

et A liet per omgaande weten dat men zich niet tot enigerlei richting had 

bekeerd.146 

Deze ‘discussie’ is hier temeer relevant omdat er uit blijkt dat Thijm de portee 

van Viollet-le-Ducs opvatting over het nut van de gotiek voor de eigen tijd 

niet lijkt te hebben begrepen of, wellicht, deze niet wilde begrijpen. Hij hield 

vast aan zijn opvatting van de gotiek als nog steeds levende, of in ieder geval 

levensvatbare, denotatieve architectonische symbooltaal die zonder meer 

toepasbaar was op de eigen tijd. Archeologie, ecclesiologie en symboliek 

bleven de pijlers van zijn verhaal. Het is mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat 

zijn artikel ‘Willen wij alleen de gotiek’ uit 1858 bedoeld was als een open 

antwoord op de brief van A et A.147 De beginselen van het gotisch 

rationalisme naar Viollet-le-Duc werden hierin, als gezegd, nadrukkelijk 

verbonden met de middeleeuwse symboliek en de architectonische 

moraalleer van Pugin. ‘De stoutste realist, die wat genie of heldenmoed heeft, 

zal van zelf offeren aan mysticisme en symbolisme’, voegde hij Van Elven 

toe.148 
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Van Elven daarentegen miste in de eigen tijd juist de ‘gewijde grondvormen’ 

en het ‘algemeen heerschend conventioneel systeem’ waaraan de 

middeleeuwse bouwkunst haar effectiviteit als symbooltaal had ontleend, en 

zag het rationalisme van Viollet-le-Duc vooral als een mogelijke grondslag 

voor een nieuwe architectuur. In de ‘Duitsche school’ zag hij het esthetisch 

probleem van zijn tijd nog niet opgelost. De ‘vereeniging van klassieke en 

middeleeuwse principen’ had weliswaar enige voortreffelijke architectonische 

kunstwerken opgeleverd, maar geen nieuw architectonisch systeem. Met zijn 

‘jagt op nieuwigheden’ en zoeken naar ‘pittoreske effecten’ stond deze school 

bovendien nog allerminst boven de ‘meer exclusief klassieke Fransche 

school’, die ten minste eenvoud en doelmatigheid scherp in het oog hield.149 

De rondboogstijl van Hübsch wordt hier – zo lijkt het – tegenover de 

rationele beginselen van Viollet-le-Duc gezet. Het vinden van een algemeen 

toepasbaar beginsel was dus voor Van Elven de belangrijkste opgave van de 

eigen tijd. Geschiedenis en esthetica waren de stapstenen op de weg daar 

naartoe. Op zich was dit niet een heel ander standpunt dan binnen de 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst werd gehoord en ook niet heel 

anders dan wat Cuypers iets later zou beweren. Maar bij de invulling van die 

beginselen nam Van Elven een meer afstandelijke houding aan. ‘Kritische 

behoedzaamheid’ was zijn uitgangspunt. Alles werd naar waarde geschat, de 

Griekse beginselen naar Bötticher, de middeleeuwse naar Viollet-le-Duc, de 

recente ontwikkelingen in Duitsland en vooral die in Frankrijk, maar de 

nieuwe bouwkunst moest als het ware boven die mêlee uitstijgen. Waar hij 

naar streefde was ‘een eenheid van beginsel, die met de grootst mogelijke 

afwisseling en verscheidenheid gepaard kan gaan’. Dan zou ook bij het 

oplossen van eigentijdse opgaven op zinvolle wijze ingespeeld kunnen 

worden op tijd, plaats en omstandigheden.  

In die kritische behoedzaamheid weerklinkt al het eclecticisme op rationele 

grondslag dat begin jaren zestig het handelsmerk zou worden van A et A. 

Toen de Dietsche Warande en A et A, dat wil zeggen Warandemeester Thijm 

en A et A voorzitter Leliman, in 1859/60 opnieuw met elkaar in discussie 

geraakten, nu over een ontwerp van Leliman voor een koffiehuis aan het 
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Rokin in Amsterdam, waar een aantal zeventiende-eeuwse monumenten voor 

werd gesloopt, legde de laatste de eerste uit hoe het debat naar zijn idee in 

elkaar stak en wat zijn eigen positie daarin was. Leliman onderscheidde vier 

soorten architecten: rationalisten, renovateurs, fantaisisten en eklektikers. 

Rationalisten waren bij hem de volgelingen van de klassieke canon naar Van 

Campen en Vingboons; renovateurs waren de ‘vernieuwers en omwerkers der 

middel- en latere eeuwen’, en zij passen die vormen toe ‘zoals zij onze wetten, 

zeden en gebruiken begrijpen’. Beiden werkten daarbij vanuit vaste 

beginselen. De fantaisisten ‘zoeken overal en van alles bijeen’ en voeren de 

van anderen zich toegeëigende denkbeelden en vormen veelal gebrekkig uit. 

En ieder van deze drie zocht op zijn manier naar wegen om ‘op de algemene 

volkszin zijn invloed ten goede uit te oefenen’. Want ook Leliman stelde 

expliciet dat het volk zelf uiteindelijk de ‘hoogste wetgever en beoordelaar’ 

was bij het zoeken naar een nieuwe bouwkunst. Het volk gaf uiteindelijk de 

wetten der bouwkunst aan.150 Ook bij A et A werd dus afscheid genomen van 

het idee van een autonome architectuur en definieerde men de waarde van 

het gebouw uiteindelijk in termen van zijn effect op en zijn leesbaarheid voor 

het publiek. Maar de taal was, als gezegd, anders dan bij de gotisch 

rationalisten en vooral de ideologische insteek verschilde.  

Zichzelf rekende Leliman tot een vierde soort: de groeiende school der 

‘eklektikers’, die van elke vorm gebruikmaakte. Niet willekeurig maar ‘naar 

aanleiding der opgave’ kozen de ‘eklektikers’ zorgvuldig die vormen ‘welke 

doelmatigheid met welstand vereenigen’ of werkten bestaande vormen 

daartoe om. ‘Zij verwerpen alle onvoorwaardelijke gehoorzaamheid of 

slaafsche onderwerping aan eenigen regel, en hunne hoofdstelling is: dat elke 

vorm zijne toepassing vindt, maar geen vorm van algemeene toepassing mag 

zijn; dat niet de opgave zich naar den vorm moet schikken, maar integendeel 

dezen moet beheerschen zoodat elke opgave haren eigenen vorm 

medebrengt’.151 

Waarheid, zo blijkt uit de vele verwijzingen naar de logica als bepalende 

factor in de ontwikkeling van de architectuur, was en bleef ook bij A et A het 

uitgangspunt en ook hier overheerste in theorie een niet-vormgebonden 



 

 
 

57

kunstopvatting. Maar in de uitwerking van dat beginsel voelde men zich, 

anders dan de rationalisten en de renovateurs, vrij ten aanzien van 

geschiedenis en traditie. Niets werd van tevoren uitgesloten. In de woorden 

van Leliman: ‘alle stelsels zijn goed, behalve de vervelende’.152 En zo werd 

Viollet-le-Duc ook gelezen: als een poging naast de klassieke traditie ook de 

eigen Noord-Europese bouwtraditie te toetsen op haar rationaliteit en de 

bruikbaarheid van haar beginselen voor de eigen tijd te onderzoeken. Men las 

zijn werk als een zoekende, probleemstellende bijdrage aan het debat en niet, 

zoals Thijm deed, als leerboek voor de herleving van de middeleeuwse 

bouwkunst. En zeker niet als grondslag voor een zo gesloten architectonisch 

systeem als het symbolisme, de neomiddeleeuwse symbooltaal, door Thijm 

geïmporteerd uit Engeland. 

Daar lag uiteindelijk de kern van hun geschil. Voor Thijm vormde de gotiek 

een in zichzelf gesloten systeem dat zonder meer toepasbaar was op de eigen 

tijd. Tetar van Elven geloofde dit niet. Leliman dacht hier heel anders over en 

ook Cuypers begon hier, zoals eerder beschreven, aan het begin van de jaren 

zestig aan te twijfelen.  

In de discussie tussen Thijm en A et A komt dan ook tegelijk het verschil in de 

opvatting van de gotiek bij Alberdingk Thijm en bij Cuypers voor het eerst 

expliciet naar buiten. De een zag een (kerk)gebouw primair als een symbool, 

de ander als het betekenisvol resultaat van een reeks praktische oplossingen 

en esthetische keuzes.153 

Viollet-le-Ducs zesde Entretien, voor Cuypers een aha-erlebnis, werd ook bij 

A et A gezien als een belangrijk moment in diens theorie. Het meest relevante 

eerste gedeelte werd direct na verschijnen in 1862 voorgedragen door Jacob 

Olie, in een overigens wat kreupele vertaling, die kort daarna ook in de 

Bouwkundige Bijdragen werd gepubliceerd.154 Curieus was dat Olie juist in 

de passage waar Viollet-le-Duc uitlegt dat het ‘éclectisme’ een zegen was, mits 

onderworpen aan een scherp oordeel en vaste beginselen, het begrip 

‘éclectisme’ vertaalde met ‘wijsbegeerte’.155 Maar de boodschap werd 

niettemin begrepen. Het studiemateriaal veranderde in die tijd opvallend en 

men groeide mee met de progressieven in de neogotische beweging. Begin 
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jaren zestig verdwenen het Organ für christliche Kunst en de Revue de l’art 

chrétien uit de leesportefeuille van A et A en kwamen er abonnementen op 

The Builder, de Encyclopédie d’Architecture en de Gazette des architectes et 

du bâtiment, de bladen gedomineerd door de High Victorians en de 

volgelingen van Viollet-le-Duc, waar ook Cuypers zich begin jaren zestig op 

had geabonneerd.156 Men was dan misschien niet bekeerd tot het gotisch 

rationalisme van Viollet-le-Duc, maar men herkende zijn beginselen als een 

bruikbare leidraad bij het zoeken naar een eigentijdse architectuur op 

rationele grondslag en volgde het werk van degenen die dat ook deden op de 

voet.  

 

In theorie stond Cuypers rond 1863 dus eigenlijk het dichtste bij A et A, 

temeer daar hij, zoals nog zal blijken, zelf ook gaandeweg meer ‘eklektiker’ 

werd in zijn zoeken naar lokaal passende antwoorden op de moderne 

bouwopgaven. Het ‘progressive eclecticism’ waar hij in Engeland kennis mee 

had gemaakt, de theoretische lessen van Viollet-le-Duc – vooral zijn 

onderscheid tussen ‘style relatif’ en ‘style absolu’ – en mogelijk ook zijn lange 

reis door Italië in het voorjaar van 1863 leidden ook bij hem tot een 

herbezinning op de keuze van het ornament, juist bij openbare gebouwen.157 

Het besef drong door dat de context om een andere dan de gotische stijl kon 

vragen. 

 

De wat al te vaderlijke bemoeienissen van Alberdingk Thijm met A et A zullen 

Cuypers dus eerder gehinderd hebben dan dat ze hem hielpen aansluiting te 

vinden bij zijn generatiegenoten in dit jonge gezelschap. Dat neemt niet weg 

dat Leliman de uiteenlopende doelstellingen van beide gotici goed wist te 

onderscheiden. De verwijdering tussen hem en Thijm aan het eind van de 

jaren vijftig weerhield Leliman er niet van begin jaren zestig als eerste het 

werk van Cuypers in Nederland te presenteren buiten de context van de 

neogotische beweging, en dat in een enigszins polemische ‘setting’. In 1862, 

net voor het losbarsten van de discussie rond de nationale prijsvragen, begon 

Leliman de uitgave in afleveringen van het Album. Verzameling van 
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bouwkundige schetsen en ontwerpen, een – zeker naar de toenmalige 

maatstaven – royaal opgezet kleurenplaatwerk.158 In het voorwoord bij de 

eerste aflevering legde hij zijn bedoelingen met het Album uit. Veel recente 

architectonische ontwerpen bleven onuitgevoerd en lagen ongezien in 

portefeuilles en hij wilde een platform creëren om deze alsnog onderdeel te 

maken van het architectuurdebat. Tegelijkertijd moest het Album een 

‘leerschool’ en een ‘middel tot trapsgewijze opbouwing van eenen nationalen 

bouwstijl’ zijn. Maar dan wel een ‘liberale’ leerschool.159 De opzet was 

waarschijnlijk geïnspireerd door César Daly en de scherpe blik waarmee deze 

plannen selecteerde bij het redigeren van de Revue générale de l’architecture 

et des travaux publics, een blad dat bij A et A intensief werd gelezen. Daly 

zocht als overtuigd eclecticus dwars door de stijldiscussie heen naar 

voorbeelden van rationele ontwerpmethodieken en constructiewijzen, 

bruikbaar voor de moderne bouwopgaven. Uit dien hoofde had hij ook 

Viollet-le-Duc enige tijd onderdak verleend in zijn kolommen, toen deze 

afstand begon te nemen van de Annales Archéologiques.160 Alleen heette wat 

bij Leliman en consorten nog ‘het volk’ werd genoemd, bij Daly gewoon ‘de 

markt’: een nieuwe kunst zou naar zijn idee niet ontstaan uit het kunstgevoel 

van het volk, maar uit de wensen van de markt. De taak van de architect was 

slechts met gebruikmaking van alles wat de geschiedenis aan voorbeelden 

bood de opdrachtgever datgene te leveren waar hij om vroeg. Daaruit zou die 

nieuwe kunst dan eventueel wel voortkomen. 

Leliman verzamelde in zijn Album ‘rationele’ oplossingen voor 

architectonische opgaven uit alle categorieën: van stalgebouw tot museum en 

van arbeiderswoning tot koninklijk chalet. De Bouwkundige Bijdragen bleef 

met de (weinige) platen die het blad publiceerde in deze jaren nog binnen de 

grenzen van de Schinkelschule. Leliman zocht werk bijeen dat liet zien hoe 

nieuwe wegen geopend konden worden. Met een reeks eclectische ontwerpen 

van A et A leden als Jacob Olie, de broers H. en E. Molemans, J.F.J. Margry, 

I. Gosschalk en G. Moele Bergvelt – overigens werken die voornamelijk 

opvallen door hun eenvoud – liet hij zien hoe beginselen als die van Viollet-

le-Duc ook als onderlegger konden dienen voor een eclectische architectuur, 
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of, bij monumentale opdrachten van nationale allure, voor ontwerpen 

aangekleed met motieven uit de Nederlandse renaissance. Hij nam het 

nodige van zijn eigen werk op en liet ook recent werk zien van anderen: de 

eerste aflevering opent met Metzelaars ‘eclectische’ ontwerp voor de 

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in Rotterdam en er werden ontwerpen 

opgenomen van Godefroy, Camp, Eberson en Outshoorn.161 Opvallend 

afwezig is het werk van Rose.  

Cuypers kreeg met vier platen een redelijk prominente plaats in de reeks 

afleveringen. Leliman herkende in hem blijkbaar een geestverwant in zijn 

belangstelling voor Viollet-le-Duc en zijn zoektocht naar een rationele en 

contextuele architectuur. Cuypers lijkt goed te hebben overdacht hoe zich te 

presenteren. Terwijl hij een reeks spectaculaire kerken in aanbouw had, koos 

hij voor twee niet-gerealiseerde ontwerpen: de afgewezen (georiënteerde) 

variant voor de St. Catharinakerk te Eindhoven en de niet-gebouwde kerk in 

Doetinchem.162 Daarmee liet hij zien dat hij afstand had genomen van de 

archeologisch correcte modelkerken en toonde hij juist de omslag in zijn 

werk. Hij presenteerde zich als rationalist en progressief eclecticus en liet 

zien hoe hij met zijn ontwerpen reageerde op de stedenbouwkundige context. 

Net voor de jury van de museumprijsvraag aan het werk ging met de 

beoordeling van de plannen werd Cuypers zo, via Leliman en A et A, voor het 

eerst met zijn ontwerpen opgenomen in het debat over de bouwkunst in 

Nederland en als gotisch rationalist gepositioneerd temidden van de eclectici. 

Steun voor zijn opvatting leverde hem dit overigens niet op. 

A et A was niet vertegenwoordigd in de commissie – men had de voorzitter 

slechts advies gevraagd in welke buitenlandse architectuurtijdschriften het 

programma geplaatst zou moeten worden – en er was ook geen 

vertegenwoordiger gevraagd voor de jury – waarin de Maatschappij wel min 

of meer ‘officieel’ was vertegenwoordigd. Leliman lijkt hier beledigd over te 

zijn geweest. Hij nam geen deel aan de prijsvraag en haalde zijn gram in de 

krant: het programma was naar zijn idee te vaag, het budget te laag en vooral 

de jury niet deskundig, zo schreef hij in een ingezonden stuk.163 Ook 

gebruikte hij zijn Album om achteraf te laten zien hoe een dergelijke opgave 



 

 
 

61

naar zijn idee had moeten worden aangepakt. Als bijdrage aan de discussie 

publiceerde hij in het eerste deel een ontwerp van hemzelf voor het nationaal 

gedenkteken voor 1813 in Den Haag, volgens het onderschrift ‘in 0ctober 

1863 ontworpen en aan den wedstrijd teruggehouden’. En twee jaar later, in 

1865, kwam hij in het derde deel van zijn Album, net toen de discussie rond 

de uitslag goed op gang was gekomen, met een uitgewerkt plan voor een 

‘Muzeüm Koning Willem de derde’, duidelijk bedoeld als een bijdrage ‘hors 

concours’ aan de museumprijsvraag. Dit ontwerp was bovendien de laatste 

plaat van het Album en daarmee kreeg het enigszins de lading van een 

manifest. Het lijkt of Leliman, nu A et A en de eclectische richting buiten de 

organisatie van de museumprijsvraag waren gehouden, ter afsluiting van zijn 

Album wilde laten zien hoe het vraagstuk van de nationale stijl vanuit die 

richting opgelost had kunnen worden.  

Dat de voorlaatste plaat in het Album een werk van Cuypers was, mag, uit dit 

perspectief, als van enige betekenis worden beschouwd. Uit respect voor zijn 

vakbroeder, die, eveneens nog zoekend naar de juiste oplossing voor het 

probleem, de directe confrontatie wel was aangegaan, de wedstrijd had 

verloren en de nodige kritiek te verduren kreeg, reproduceerde Leliman, zo 

lijkt het, naast zijn eigen museumontwerp het eerste geacheveerde seculiere 

ontwerp van Cuypers: de niet-uitgevoerde school in het Limburgse 

Sevenum.164 Het is een zeer eenvoudig bakstenen gebouw dat zijn 

uitdrukkingskracht ontleent aan de vertaling van het programma in heldere 

vormen, met opvallende dakkapellen voor goed daglicht in de lokalen, aan 

het sprekende materiaalgebruik en vooral de monumentale plaatsing op het 

terrein. Een efficiënte en hygiënische ordening van de lokalen, goede 

lichtinval, lucht en ruimte rondom worden hier gepresenteerd als de essentie 

van het schoolgebouw.165 Typerend voor Cuypers is daarbij de aandacht voor 

de denominatie van de school: het reliëf boven de deur maakt duidelijk dat 

het een christelijke school betreft. In al zijn eenvoud laat dit ontwerp echter 

ook meteen de verschillen zien tussen Cuypers en Leliman, vooral in het 

omgaan met de rationele beginselen en het ornament, met ‘style absolu’ en 

‘style relatif’. 
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Het plan voor het museum van Leliman is weliswaar interessant door de 

opvallend eigenzinnige poging een rationele structuur en gevelopbouw te 

combineren met ornament ‘in den modernen zin’.166 Maar de plattegrond laat 

zien dat hij zich voor de opzet van het gebouw blindelings baseerde op 

Durand. Deze is letterlijk overgenomen van het voorbeeldplan voor een 

museum in het Précis des leçons.167 Wel heeft Leliman twee veranderingen 

aangebracht, die er op wijzen dat hij zich niet op de hoogte had gesteld van de 

meest recente technische en typologische ontwikkelingen in de 

museumbouw: de enfilades van kabinetten en zalen, getekend in het plan van 

Durand, zijn vervangen door een systeem van zalen ontsloten door lange 

gangen, wat inefficiënt en zelfs hinderlijk was met het oog op de rondgang 

door de tentoonstellingen, en in de binnenhoven, tevens lichthoven, zijn op 

beide verdiepingen tentoonstellingszalen getekend, zodat op de begane grond 

grote ruimten ontstaan zonder daglicht, hooguit geschikt als depot. Een 

goede daglichttoetreding voor de schilderijen en een efficiënte circulatie van 

het publiek waren inmiddels belangrijke thema’s in de museumbouw en 

dergelijke oplossingen zag men als verwerpelijk.168 Het zoeken naar een 

eigentijdse stijl beperkte zich bij Leliman dus in feite tot een nieuw ornament, 

geplakt op een klassiek bouwtype, waarbij het nieuwe, het ‘moderne’ school 

in de referenties aan Vredeman de Vries en De Keyser,169 door hem overigens 

al vroeg omarmd als potentiële bron voor een nieuwe Nederlandse 

architectuur. Hij dacht weliswaar vanuit een tweeledig stijlbegrip – kernvorm 

en kunstvorm – en probeerde in het ornament inhoud te geven aan zijn 

‘eklektisme’, maar hij kwam daarbij niet los van de klassieke, op Durand 

georiënteerde opvatting van een monumentaal gebouw gebaseerd op 

assenstelsels en symmetrieassen. Van het in hun onderlinge samenhang 

overdenken van programma, structuur en ornament uitgaande van rationele 

beginselen en in relatie tot de context was geen sprake. 

Lelimans in wezen klassieke opvatting van het monumentale gebouw blijkt 

ook uit zijn eerder geciteerde reactie op de prijsvraagplannen voor het 

Muzeüm Koning Willem I gepubliceerd in een dagblad. Hij verklaarde zich 

daarin niet alleen tegen de gotiek als nationale stijl, op zich niet verrassend, 
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maar ook tegen het idee dat ‘een museum zich gelijk een pitoresk woonhuisje 

met een aantal geveltrapjes of schilderachtige hoogten mag voordoen’. 

Hiermee doelde hij, zoals zal blijken, ook op de ontwerpen van Cuypers. En 

met deze opmerking keerde hij zich in feite tegen Viollet-le-Duc en zijn 

beginsel van een organische, uit het programma en de locatie ontwikkelde 

compositie.170 Onder zijn ‘eklektisme’ hield Leliman vast aan de 

elementenleer en de symmetrieën van Durand en bleef in die zin in theorie 

een classicistisch rationalist. Veel steun zou Cuypers, had Leliman in de jury 

gezeten, dan ook niet van hem hebben kunnen verwachten. Wel had deze 

hem een dienst bewezen met het publiceren van een aantal van zijn werken. 

Wat in Cuypers’ eigen uitgave van zijn werken ontbrak, toonde het Album 

van Leliman wel: tezamen gaven de afgebeelde werken een eerste, bescheiden 

indruk van wat Cuypers zich voorstelde bij het gotisch rationalisme als 

nieuwe universele canon en voor het eerst werd dit geplaatst in de context 

van de Nederlandse bouwkunst van zijn tijd.  
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1 Het conservatieve Kamerlid De Brauw vroeg Thorbecke waarom in de 
troonrede van 1862 wel waarderend werd gesproken over de Nederlandse 
bijdrage aan de afdeling Nijverheid op de wereldtentoonstelling van 1862, 
maar niet over de kunsten. Thorbecke antwoordde; ‘Maar het is geene zaak 
van regering. De Regering is geen oordeelaar van wetenschap en kunst.’ 
Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1862–1863, 22 
september 1862, p. 35-36. Geciteerd naar: J. Hart, ‘Kunst regeringszaak? De 
ontwikkeling van het regeringsbeleid ten aanzien van de eigentijdse 
beeldende kunst in Nederland 1848–1918’, in: H. van Dulken, J. Kassies e.a. 
(red.), Kunst en beleid in Nederland 3, Amsterdam 1988, p. 67-147, p. 88. 
Deze uitspraak werd vervormd tot het veelgeciteerde ‘kunst is geen 
regeringszaak’. 
2 Hierover: Topliss, Foreign Office.  
3 Overigens waren er al sinds de zeventiende eeuw architecten die opereerden 
als vrije ondernemers. Onafhankelijk van het bouwbedrijf, van 
timmerwerven en steenhouwerswerven, waren louter ontwerpende 
architecten als Jacob van Campen, Pieter Post en Salomon de Bray. Wie in 
stadsdienst was, zoals Daniël Stalpaert, kon bijklussen elders. Vriendelijke 
mededeling prof. C.J.A.C. Peeters.  
4 Van der Peet, Steenmeijer (red.), De Rijksbouwmeesters, p. 107.  
5 Op het kunstcongres van Antwerpen in 1861 was een van de drie secties 
gewijd aan de wettelijke bescherming van het artistieke eigendom en de 
noodzaak deze te verbeteren; Dumoulin, Compte Rendu, p. 39-69. 
6 I. Gosschalk, ‘Beantwoording der vraag: “Is het uitschrijven van prijsvragen 
een doeltreffend middel tot het verkrijgen van goede ontwerpen en 
gebouwen”’, Bouwkundige Bijdragen 1865, p. 58-84, p. 59 (verslag van de 11e 
bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
17 juni 1864). 
7 ‘Dr. P.J.H. Cuypers geïnterviewd’, p. 349. 
8 Gosschalk, ‘Beantwoording der vraag’, p. 59. 
9 Boersma, ‘Het oefenperk der kunst’, p. 11-12.  
10 N. Redeker Bisdom, ‘Over het uitschrijven van bouwkundige prijsvragen’, 
Bouwkundige Bijdragen 1863, p. 337-346. 
11 Dit weerhield de protestanten er overigens niet van de stijl ook te benutten. 
Zie bijvoorbeeld T. van der Dunk, ‘Hoe katholiek is de neogotiek? De 
hervormden en de herwaardering van het middeleeuwse verleden rond het 
midden van de negentiende eeuw’, Tijdschrift voor Geschiedenis 1992, p. 
565-584. 
12 In de synode van 1865 werd, als gezegd, geen uitspraak gedaan over stijl. 
Voor de vele voorbeelden van negentiende-eeuwse kerken in andere dan de 
gotische stijl: Kalf, Katholieke kerken en Rosenberg, Kerkelijke bouwkunst. 
13 Naast de eerder geciteerde verhandeling van Gosschalk hield ook J.L. 
Leliman op deze vergadering een lange uiteenzetting; J.F. Metzelaar, C. 
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Leemans en W.N. Rose leverden bijdragen aan de discussie. Of aan 
prijsvragen voor nationale openbare gebouwen ook buitenlandse architecten 
mochten deelnemen, was hierbij een belangrijk thema., Bouwkundige 
Bijdragen 1865, p. 57-85 (verslag van de 11e bijeenkomst der leden van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 17 juni 1864). 
14 J. Schiferli, ‘Een “Nationaal gedenkteeken voor november 1813” (Den 
Haag, 1863–1869)’, in: E. de Jong, F.W.G. Leeman (red.), Klassieke traditie in 
de beeldende kunst en architectuur (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 33; 
1982), Weesp 1983, p. 73-131. 
15 De literatuur over de (voor)geschiedenis van het Rijksmuseum is 
uitgebreid. Voor een recent overzicht: G. van der Ham, 200 jaar 
Rijksmuseum. Geschiedenis van een nationaal symbool, Zwolle 2000. Voor 
de ideologische voorgeschiedenis van het Muzeüm Koning Willem I: J. 
Becker, ‘‘‘Ons Rijksmuseum wordt een tempel”. Zur Ikonographie des 
Amsterdamer Rijksmuseums’, in: E. de Jong, G.Th.M. Lemmens, P.J.J. van 
Thiel (red.), Het Rijksmuseum. Opstellen over de geschiedenis van de 
nationale instelling (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 35; 1984), Weesp 
1985, p. 227- 326, vooral p. 228-245. Voor de prijsvragen: K.M. Veenland-
Heineman, ‘De prijsvragen voor het Muzeüm Koning Willem I en het 
Rijksmuseum’, in: E. de Jong, G.Th.M. Lemmens, P.J.J. van Thiel (red.), Het 
Rijksmuseum. Opstellen over de geschiedenis van de nationale instelling 
(Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 35; 1984), Weesp 1985, p. 151-194.  
16 Veenland-Heineman, ‘Prijsvragen’, p. 152. J.C. Zimmerman, ‘Een 
schilderijen museum en eene commissie’, De Gids 1870, I, p. 352-357, 
vermeldt als leden van deze commissie: Messchert van Vollenhoven, J. van 
Lennep, W. Vrolik en H. Camp.  
17 Het prijsvraagprogramma werd uiteindelijk ondertekend door de volgende 
commissieleden (de met een * gemerkte leden traden toe na het opstellen van 
het programma): dr. W. Vrolik, voorzitter (februari 1864 overleden en 
opgevolgd door C.P. van Eeghen), Jac. de Vos Jacobsz., penningmeester, J.A. 
Alberdingk Thijm en L.M. Beels van Heemstede, secretarissen, Mr. J.E. 
Banck*, C. Becker*, mr. P.J. Teding van Berckhout*, J. Cahen*, P.L. 
Dubourcq (voorzitter Arti, lid raad van bestuur Rijksmuseum), C.P. van 
Eeghen*, J. van Eik*, W.J. Hofdijk, jhr. mr. J. van Iddekinge*, H.A. Insinger, 
J.W. Kaiser, H.F.C. ten Kate, mr. J. van Lennep, B.J. Momma, P.E.H. 
Praetorius (de facto directeur Rijksmuseum), J.G. Rijnders*, C. Rochussen, 
jhr.H.J. Rutgers van Rozenburg*, J.J.A. Santhagens*, jhr. J.P. Six en S.J. 
Graaf van Limburg Stirum, leden. Zie archief Commissie Muzeüm Koning 
Willem I, Rijksmuseum, Amsterdam (verder geciteerd als: archief Commissie 
MWI).  
18 Archief Commissie MWI, inv.nr. 1, notulen 1e vergadering d.d. 21 mei 1862. 
A. Ver Huell, Volk en Kunst, Arnhem, januari 1862 (exemplaar in archief 
Commissie MWI). In april 1862 verscheen een tweede, vermeerderde uitgave. 
Toegevoegd werden de artikelen ‘Een blik in de 20e eeuw, met het oog op 
volk en kunst’, een gefingeerd bezoek aan de galerij, en ‘Volksveredeling en 
kunstontwikkeling’, een herhaald pleidooi voor ‘onze volksgalerij’. Hierover: 
J.A.A. Bervoets, ‘Een utopisch museumproject. De actie “Volk en kunst” van 
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Alexander Ver Huell’, De negentiende eeuw 1978, p. 204-214 en idem, 
Alexander Ver Huell (1822–1897) een levensbeschrijving, Zutphen 1992, p. 
145-157.  
19 Ver Huell, Volk en Kunst, p. 10.  
20 F. Grijzenhout, ‘Tempel voor Nederland. De Nationale Konst-Gallerij in ’s-
Gravenhage’, in: E. de Jong, G.Th.M. Lemmens, P.J.J. van Thiel (red.), Het 
Rijksmuseum. Opstellen over de geschiedenis van de nationale instelling 
(Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 35; 1984), p. 1-77. Deze Gallerij 
vormde de eerste aanzet voor het Rijksmuseum. Geschiedenis en kunst – dat 
wil zeggen het grootse voorbeeld van het nationale verleden en de ‘ware leer 
van kunst en smaak’ gepredikt via de ‘onfeilbare blijken van beschaafdheid’ 
verzameld uit het hele land – werden hier gecombineerd, met als 
voornaamste doel verhoging van het zedelijk peil van het Nederlandse volk.  
21 Ver Huell, Volk en Kunst, p. 12. 
22 Archief Commissie MWI, notulen 1e vergadering d.d. 21 mei 1862. 
23 P.J.J. van Thiel (red.), Het vaderlandsch gevoel, vergeten negentiende-
eeuwse schilderijen over onze geschiedenis, Amsterdam 1978, p. 200; W.J. 
Hofdijk, Ons voorgeslacht, Haarlem 1859–1864, met litho’s van o.a. C. 
Rochussen; J. van Lennep, De Voornaamste Geschiedenissen van Noord-
Nederland, aan zijne kinderen verhaald, Amsterdam 1845–1849. Ook Hofdijk 
adviseerde De Vos bij de opbouw van zijn galerij. 
24 J. van Lennep, W. Moll, J. ter Gouw, Nederlands Geschiedenis en 
Volksleven in schetsen. Staalgravuren naar de schilderijen van de historische 
galerij der maatschappij Arti et Amicitiae door W. Steelink, J.H. Rennefeld, 
C.L. van Kesteren, H. Sluijter, z.p. 1869–1872. 
25 Van Thiel, Vaderlandsch gevoel, p. 235, noot 3, cat.nr. 82, 84, 86, 91 en 
bibliografische aantekeningen p. 298 en 300. Rochussen gold als de 
belangrijkste historieschilder van zijn tijd. Ten Kate was tevens directeur 
schilderkunst aan de Rijksacademie. 
26 Over de receptie van het idealisme in de kunst in deze periode in het 
algemeen: Streng, Realisme, passim. 
27 E.J. Potgieter, Jan, Jannetje en hun jongste kind. Het Rijksmuseum. Met 
inleiding en aanteekeningen van L. Simons en vier-en-veertig afbeeldingen, 
Amsterdam 1915, p. 53-62 (eerst verschenen in De Gids 1842). Potgieter 
wenst zich: ‘niets minder dan een voorhof voor dien tempel, dan eene groote 
schilderij, welker aanschouwing ons stemmen zou, om de overige volkomen 
te genieten’ (p. 53). ‘Het verledene, het ogenblik, het toekomende’ zouden 
zich in de beschouwing van dit stuk (voorgesteld wordt: de abdicatie van 
Karel V te Brussel, A.O.) als in de werkelijkheid onwillekeurig 
aaneenschakelen (p. 55). 
28 C. Vosmaer, ‘Volk en Kunst’, Kunstkroniek 1861, p. 7-8. 
29 Zie bijvoorbeeld: 1e brief van Pauwels Forestier [J.A. Alberdingk Thijm], 
‘De Amsterdamse tentoonstelling van schilderijen enz. in 1854’, p. 39: ‘een 
tentoonstelling is niet de hoogste uitdrukking van het kunstleven ener natie 
maar een noodzakelijk kwaad’, het is ‘een uitdragerspakhuis’; Pauwels 
Forestier [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Tentoonstelling van Oudheden te 
Amsterdam’, Dietsche Warande 1858, p. 188-201, p. 188: ‘ik, die (...) meer 
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dan eens eene stem verheven heb tegen het gevaar van muzeüms en ten toon 
stellingen’. 
30 Pauwels Forestier [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Tentoonstelling van 
Oudheden’, p. 197. ‘Het streven [in deze tentoonstelling, A.O.] om zoo veel 
mogelijk de zaken in het verband tot haar gebruik te brengen en op de plaats 
te zetten die ze in het leven hebben bekleed, bewijst wel, dat men het met ons 
voor het leven en tegen de muzeüms opneemt. In een muzeüm zo veel 
mogelijk het muzeümachtige buiten te sluiten dat zou ook mijn liefhebberij 
wezen.’ 
31 Vosmaer, ‘Volk en Kunst’, p. 7. 
32 Vgl. Schiferli, ‘Een “Nationaal gedenkteeken”’, p. 73. 
33 Ver Huell, Volk en Kunst, p. 14. 
34 Zie Van Thiel, Vaderlandsch gevoel, p. 199-246 en D. Carasso (red.), 
Helden van het vaderland. Onze geschiedenis in 19e-eeuwse taferelen 
verbeeld. De historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon 1850–1863, 
Amsterdam 1991. Expliciet doel van De Vos was ‘steun te verlenen aan jonge 
schilders’. 
35 Bervoets, ‘Een utopisch museumproject’, p. 213. 
36 Getuige de drukproeven van de brochure waarmee de commissie haar 
initiatief naar buiten bracht, werd de toevoeging ‘kunst’ in de aanduiding van 
het nieuwe museum als beperkend ervaren en deze was tot het laatst 
onderwerp van discussie: er zijn versies waarin wordt gesproken over 
‘muzeum’, andere over ‘kunstmuzeum’. Dit onderstreept dat men bredere 
ambities had dan alleen het tentoonstellen van kunst. Archief Commissie 
MWI, inv.nr. 34/35. 
37 ‘Muzeüm: “Koning Willem de Eerste”’, Bouwkundige Bijdragen 1863, p. 
281-290, p. 282. 
38 ‘Programma van een wedstrijd, uitgeschreven door de kommissie tot 
voorbereiding der stichting van het Muzeüm: “Koning Willem de Eerste”’, in: 
‘Muzeüm: ‘Koning Willem de Eerste’’, Bouwkundige Bijdragen 1863, p. 281-
290, p. 286-290, par. 7. De verbinding museum en koninklijk monument was 
niet ongebruikelijk: zie Becker, ‘Ons Rijksmuseum’, p. 243, met verwijzing 
naar: R. Kahsnitz, ‘Museum und Denkmal. Überlegungen zu Gräbern, 
historische Freskenzyklen und Ehrenhallen in Museën’, in: B. Deneke, R. 
Kahsnitz (red.), Das Kunst- und kulturgeschichtliche Museum im 19. 
Jahrhundert (Studien zur Kunst des 19. Jahrhunderts 39), München 1977, p. 
152-172.  
39 De vergelijking met een ‘Eerebaziliek’ of ‘Koningshalle’ in: J. van Lennep 
e.a., De hoofdcommissie voor het gedenkteken en het Muzeüm Koning 
Willem de Eerste, Amsterdam 1863 (exemplaar in archief Commissie MWI, 
inv.nr. 33). 
40 Archief Commissie MWI, inv.nr. 36. 
41 Grijzenhout, ‘Tempel voor Nederland’, p. 10 e.v. 
42 Wagenaar, Amsterdam 1876–1914, p. 49-51. 
43 Ver Huell zag zichzelf als de initiatiefnemer en geestelijk vader van het 
nieuwe Rijksmuseum en bleef zijn leven lang verongelijkt dat men hem niet 
als zodanig had erkend en geëerd. Bervoets, Alexander Ver Huell, p. 155. 
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44 V. Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum 1790–1870. Lage, Baukörper, 
Raumorganisation, Bildprogramm, München 1967, p. 196. 
45 Exemplaar van dit programma in archief Commissie MWI, inv.nr. 45.  
46 Zie archief Commissie MWI, inv.nr. 26, 27, 29, 32, 37, met het verslag van 
Vrolik en Alberdingk Thijm van hun studiereis naar Leipzig, Dresden en 
München (nr. 27) en stukken waarin sprake is van ingewonnen inlichtingen 
over, dan wel gegevens en/of tekeningen te vinden zijn van musea in Berlijn, 
Dresden (Gemäldegalerie, architect G. Semper), Leipzig (Städtisches 
Museum, architect L. Lange) München (Alte Pinakothek, architect Von 
Klenze), Keulen (Wallraf-Richartz-Museum, architecten Raschdorff en 
Felten), Parijs (Louvre, met uitbreiding van Lefuel). 
47 Prijsvragen uitgeschreven door de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, 1848–1890 (gebundelde reeks in bibliotheek NAi, Rotterdam). 
48 Brief Leliman aan de Commissie, 16 april 1863, archief Commissie MWI 
inv.nr. 7. 
49 ‘Verslag 11e bijeenkomst der leden’, Bouwkundige Bijdragen 1864, p. 66. 
50 Geciteerd naar de stijlparagrafen in het prijsvraagprogramma voor een 
museum, 1859 en voor een tentoonstellingsgebouw 1862, Prijsvragen 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1848–1890. 
51 Over het stijldebat in de jaren vijftig en zestig zie: Oxenaar, ‘Uitwegen’, 
1993; Van der Woud, Waarheid en karakter, 1997, in het bijzonder p. 113 e.v.; 
Krabbe, Ambacht, kunst, wetenschap, 1998. 
52 W.N. Rose, ‘Over de algemeene voorwaarden, waaraan een voortbrengsel 
der schoone bouwkunst moet beantwoorden’, Bouwkundige Bijdragen 1854, 
p. 351-372, p. 357. Over de rol en positie van Rose als theoreticus in de jaren 
vijftig en zestig: Van der Woud, Waarheid en karakter, passim en Berens, 
W.N. Rose p. 42-52. 
53 Veenland-Heineman, ‘Prijsvragen’, p. 152, afb. 1. 
54 H.W.M. van der Wyck, ‘Koning Willem II als Bouwheer’, in: Opus 
Musivum, Assen 1964, p. 415-438. Vgl. Oxenaar, ‘Uitwegen’, p. 32-33 en 
cat.nr. 7.  
55 ‘Programma Muzeüm Willem I’, archief Commissie MWI; opgenomen in: 
Bouwkundige Bijdragen 1863, p. 281-290.  
56 Over de herleving van de Gouden Eeuw in de negentiende eeuw: L. van 
Tilborgh, G. Jansen (red.), Op zoek naar de Gouden Eeuw. Nederlandse 
schilderkunst 1800–1850, Haarlem 1986. 
57 Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum, p. 28. 
58 Alberdingk Thijm aan Cuypers, 29 februari 1864. 
59 Alberdingk Thijm aan Cuypers, 23 februari 1864. 
60 Ibidem.  
61 Ibidem. 
62 Ibidem en Alberdingk Thijm aan Cuypers 29 februari 1864. Over Godefroy: 
E. Botman, P. van den Heuvel, Het tekeningenarchief A.N. Godefroy, 
architectuurtekeningen 1841–1896, Rotterdam 1989. 
63 Over leven en werk van W.N. Rose (1801–1877): J.J.C. de Wijs, 
‘Levensschets van Willem Nicolaas Rose’, Bouwkundige Bijdragen 1878, p. 
161-174; J.M.C.J. Koopman, W.N. Rose. Pionier der moderne bouwkunst 
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(doctoraalscriptie UvA), Amsterdam 1978; P.T.E.E. Rosenberg, ‘Heel zijn ziel 
is architectuur’ in: Van der Peet, Steenmeijer (red.), De Rijksbouwmeesters, 
p. 129-149 en vooral Berens, W.N. Rose. 
64 Berens, W.N. Rose, p. 252-253 en 268-272. 
65 Idem, p. 275-277.  
66 C.T.J.L. Rieber, ‘Johan Frederik Metzelaar’, Bouwkundig Weekblad 1897, 
p. 26-29 (In Memoriam); Van der Peet, Steenmeijer (red.), De 
Rijksbouwmeesters, p. 301-306; de relatie met Rose: idem, p. 305; vgl. 
Berens, W.N. Rose, passim. J.F. Metzelaar (1818–1897) werd in 1870 
benoemd tot Ingenieur Architect bij het Departement van Justitie, 
verantwoordelijk voor gevangenissen en gerechtsgebouwen.  
67 Zie N.L. Prak, ‘De oorspronkelijke bebouwing van het Eerste Nieuwe Werk 
te Rotterdam’, Bulletin KNOB 1986, p. 57-71; Botman, Van den Heuvel, 
Tekeningenarchief A.N. Godefroy, p. 13; Van der Peet, Steenmeijer (red.), 
Rijksbouwmeesters, p. 305-306; Berens, W.N. Rose, p. 99-102. 
68 Bötticher, Tektonik der Hellenen. Over zijn invloed in Nederland: Van der 
Woud, Waarheid en karakter, passim. 
69 Deze discussie is goed te volgen in de verslagen van de jaarlijkse 
‘Algemeene bijeenkomst der leden’, vanaf 1854 gehouden aansluitend aan de 
jaarvergadering. Hier werden tevoren schriftelijk ingediende vragen 
besproken. Zie bijvooorbeeld: Verslag 4de Algemene bijeenkomst der leden, 
9 juli 1857, behandeling der vraag: ‘Is instandhouding van monumenten 
wenselijk en bevorderlijk voor de vaderlandse bouwkunst’, Bouwkundige 
Bijdragen 1858, p. 292; Verslag 6e algemeene bijeenkomst der leden, 14 juli 
1859, behandeling der vraag: ‘wat behoort men te verstaan door nationale 
bouwkunst? heeft die bestaan? kan die zich bij ons ontwikkelen? hoe?’, 
Bouwkundige Bijdragen 1860, p. 329-367 (met antwoorden van Rose en 
Godefroy). 
70 Plaat met toelichting door I. Warnsink in Bouwkundige Bijdragen 1852, p. 
89. Citaat naar het verslag van een lezing van Godefroy over de toepassing 
van gebakken en gehouwen steen in: ‘Verslag van de algemeene bijeenkomst 
der leden van de Maatschappij op 10 october 1853 in gebouw Odeon te 
Amsterdam, gehouden naar aanleiding van de tentoonstelling van 
bouwmaterialen in de Militiezaal’, Bouwkundige Bijdragen 1854, p. 289-310, 
p. 295. Hij zag de baksteenstijl wel al toegepast in de kerkbouw in Nederland. 
Overigens waarschuwde hij onmiddellijk voor het ‘slaafsch navolgen’ van 
baksteenstijlen. Opvallend is dat Godefroy voorbijging aan het werk van de 
Amsterdamse stadsarchitect Abraham van der Hart, die de monumentale 
baksteenarchitectuur tot het begin van de negentiende eeuw levend had 
gehouden in Amsterdam; zijn opvolger De Greef bouwde tot in de jaren 
dertig van de negentiende eeuw voort in deze traditie, met een aantal 
verbouwingen en een reeks weliswaar zeer sobere openbare schoolgebouwen 
in de stad. Zie C.A. van Swigchem, Abraham van der Hart 1747–1820. 
Architect, stadsbouwmeester van Amsterdam, Amsterdam 1965; Voor de 
schoolontwerpen van De Greef zie de tekeningen in de schetsboeken van J. 
Springer, bewaard in de Atlas van het Gemeente Archief Amsterdam, inv.nr. 
T 594. Vgl. H.J.F. de Roy van Zuydewijn, Amsterdamse bouwkunst1815–
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1940, Amsterdam z.j., p. 14-15 en Krabbe, Ambacht, kunst, wetenschap, 
hoofdstuk I en II. 
71 Al in 1846 werd een prijsvraag uitgeschreven voor een monument voor Van 
Campen; pas in 1867 werd een monument gevraagd voor De Keyser en Van 
Campen samen en een ontwerp bekroond waarvan ‘de bouwstijl en de 
vormen zijn ontleend aan de typen [let op het meervoud! A.O.] der in 
Nederland gedurende de 17e eeuw bloeijende Renaissance’. Verzameling van 
Bouwkundige ontwerpen bekroond en uitgegeven door de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, 1869, afl. 17, plaat 83. Voor de herwaardering 
van De Keyser zie ook Van der Woud, Waarheid en karakter, p. 115.  
72 Over de prijsvragen zie: Boersma, ‘Het oefenperk der kunst’. 
73 Zie bijvoorbeeld de Schinkelkonkurrenz van 1857, met als thema een 
stadhuis voor Berlijn, waarbij ‘Ziegel’ als materiaal werd voorgeschreven. 
Börsch-Supan, Berliner Baukunst, p. 801. 
74 Aandacht voor hoogwaardige baksteenconstructies met kunstig gemetselde 
graat- en tongewelven was er ook in Nederland al voor het midden van de 
negentiende eeuw, bijvoorbeeld in de bomvrije forten en torens en in de 
kazernes van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (ca. 1840–ca. 1870). Prof. 
C.J.A.C. Peeters wees mij er op dat deze militaire werken waarschijnlijk een 
rol speelden bij de herwaardering van de baksteen in de burgerlijke 
bouwkunst.  
75 Prijsvragen uitgeschreven door de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, zie de prijsvragen van 1850 tot 1863.  
76 Overigens werd pas in 1869 bij een prijsvraag voor een woonhuis openlijk 
‘het goede dat in vele oud-hollandse woonhuizen voorkomt’ aanbevolen als 
referentie. Prijsvragen Maatschappij, programma prijsvraag 1869. 
77 Boersma, ‘Het oefenperk der kunst’, p. 32-36. Vgl. de juryrapporten van de 
prijsvragen, jaarlijks opgenomen in de Bouwkundige Bijdragen. Boersma 
onderstreept het streven naar ‘stricte neutraliteit’ van de Maatschappij 
aangaande stijlvoorschriften bij het uitschrijven en beoordelen van de 
prijsvragen (idem, p. 19-20), maar geeft tegelijk gedetailleerd aan dat 
Schinkel en zijn school hier tot in de jaren zestig dominant in doorklinken (p. 
32-36).  
78 Over het geleidelijk doordringen van een deterministische, dat wil zeggen 
aan de context gebonden architectuuropvatting binnen de Maatschappij: 
Oxenaar, ‘Uitwegen’, p. 26 e.v. en vooral Van der Woud, Waarheid en 
karakter, passim. 
79 Vgl. A. de Groot, ‘Rationeel en functioneel bouwen’, in: M. Schnitker, M. 
Willinge, Het nieuwe bouwen. Voorgeschiedenis, Delft 1982, p. 26 en 
Boersma, Maatschappij, p. 29-32. 
80 Zie Muthesius, Das englische Vorbild; Börsch-Supan, Berliner Baukunst. 
81 Börsch-Supan, Berliner Baukunst, p. 35-42, wijst op de na 1840 groeiende 
rol van landschap en stadsbeeld als uitgangspunt voor de architectonische 
compositie binnen de Schinkelschule. Als belangrijkste karakteristiek van het 
werk van Friedrich Wilhelm IV, ook zelf actief als ontwerper, ziet zij ‘eine bei 
seinen Zeitgenossen einzige Sicherheit in städtebaulicher und vor allem 
landschaftlicher Wirkung der Gebäude’. Al zijn plannen voor Potsdam en 
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omgeving ‘stehen unter dem landschaftsgestalterischen Gesichtspunkt’ 
(idem, p. 573). Als gezegd werd hij hierbij weer beïnvloed door Pugin. 
82 De Bouwkundige Bijdragen opende in 1843 de eerste jaargang met een uit 
het Duits vertaald artikel: K. Etzel, ‘Over de inrichting en het karakter van 
landhuizen’ (p. 1-10), waarin de aanval werd ingezet op ‘dat dwaze streven 
naar een stelsel van bepaalde en nauwkeurig te beschrijven schoonheid’ (p. 
3). In de landelijke bouwkunst – en vooralsnog alleen voor die categorie: 
Etzel hanteerde een scherp onderscheid tussen een openbare, een burgerlijke 
en een landelijke of huishoudelijke bouwkunde met ieder een 
‘eigendommelijk schoon’ – mocht ‘eene gemakkelijke en gezonde ligging der 
gebouwen, zoowel op zich zelven als met betrekking tot de verschillende 
hemelstreken, nooit aan de ongelukkige zucht naar symmetrie worden 
opgeofferd’ en waren juist het ‘uiterlijk aantonen’ van de bestemmingen van 
de bouwdelen en de ‘ongedwongen groepering der gebouwen’ oorzaken van 
‘schilderachtig schoon’ (p. 4). 
83 Boersma, ‘Het oefenperk der kunst’ p. 19-25 en p. 36. 
84 ‘Alle stelsels zijn goed, behalve de vervelende’, stelde J.H. Leliman op de 
algemene bijeenkomst in 1869. J.H. Leliman, ‘Antwoord op de vraag heeft 
men in vroegere tijden de klassieke bouwstijlen goed gekend’, in: ‘Verslag 16e 
Algemeene Bijeenkomst der leden’, Bouwkundige Bijdragen 1870, p. 68-74, 
p. 74. 
85 Zie Oxenaar, ‘Uitwegen’ en idem, ‘Stijl als overlevingsstrategie’ in: Kunst, 
overlevering, verandering en vernieuwing, Heerlen 1998, p. 160-175. 
86 W.N. Rose, ‘Over de algemeene voorwaarden’ (verslag van de 1e 
bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
23 juni 1854); ‘In hoeverre is uit een aesthetisch oogpunt beschouwd, de 
vereeniging der beginselen van de gothische en grieksche bouwstijlen 
mogelijk en raadzaam?’, Bouwkundige Bijdragen 1858, p. 144-184 (verslag 
van de 3e bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, 3 juli 1856); ‘Welke vorderingen zijn in de bouwkunst op te 
merken sinds de gotische bouwstijl minder algemeen is toegepast 
geworden?’, Bouwkundige Bijdragen 1863, p. 29-41 (verslag van de 10e 
bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
3 juni 1863). Voor een overzicht over zijn theoretisch werk: Van der Woud, 
Waarheid en karakter, passim en Berens, W.N. Rose, p. 50-53.  
87 Ook de tien boeken van Vitruvius speelden nog een rol: A. Bodar, ‘Vitruvius 
in de Nederlanden’, in: E. de Heer e.a. (red.), Bouwen in Nederland. 
Vijfentwintig opstellen over Nederlandse architectuur opgedragen aan J.J. 
Terwen (Leids Kunsthistorisch Jaarboek; 1984), Delft 1985, p. 55-104, p. 73-
74.  
88 W.N. Rose, ‘Beantwoording der vraag “In hoeverre is, uit een aesthetisch 
oogpunt beschouwd, de vereeniging der beginselen van de gotische en 
grieksche bouwstijlen mogelijk en raadzaam?”’.  
89 Het ontwerp behelsde drie panden: naast het Ministerie van Koloniën en 
de Hoge Raad ook het Ministerie van Justitie; alleen de eerste twee werden 
naar zijn ontwerp uitgevoerd. De Hoge Raad was in het schetsontwerp geheel 
classicistisch uitgewerkt, maar werd in het definitief ontwerp in 
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Rundbogenstil gedetailleerd. Het simpele feit dat gotiek en Rundbogenstil 
geschikt werden geacht voor drie zo belangrijke regeringsgebouwen, mag als 
ondersteuning dienen voor de stelling dat het hier een bewuste inhoudelijke 
keuze betrof. Schriftelijke bronnen die Roses veronderstelde bedoelingen met 
deze stijlkeuze en zijn overgang van klassiek naar gotiek/Rundbogenstil 
verhelderen, zijn tot nog toe echter niet gevonden. Ook Berens, W.N. Rose, 
verschaft hierover geen opheldering. 
90 Het standbeeld van Willem van Oranje door Louis Royer werd onthuld op 
5 juni 1848, het tweede eeuwfeest van de vrede van Münster. Van Thiel, 
Vaderlandsch gevoel, p. 249.  
91 Over het ‘gotisch gebouw van staat’ en de negatieve associaties met de 
gotiek zie: Grijzenhout, ‘Nationale Konst-Gallerij’, p. 4 en afb. 2: 
feestversiering in neogotische stijl, verbeeldend de vernietiging der oude 
Constitutie en P. Knolle, ‘Het begrip gotisch in de 18e-eeuwse Nederlandse 
kunsttheorie’, Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 1984, p. 17-38. 
Over Willem II en de gotiek: Van der Wijck, ‘Willem II als bouwheer’; vgl. 
Oxenaar, ‘Uitwegen’, p. 32. Voor afbeeldingen van de zittingzaal in Brussel 
(in een overigens classicistisch parlementsgebouw) en de erepoort in 
Schiedam: L.J. van der Klooster, J.J. Bouman, Oranje in beeld. Een 
familiealbum uit de 19de eeuw, Zaltbommel 1966, p. 22-23 afb. 20 en 21 en p. 
65 afb. 95. In dit album zijn meer voorbeelden te vinden van de verbinding 
van de Oranjes met de neogotiek, zowel in hun dagelijks leven als bij 
representatieve gelegenheden. In: Van Cleven e.a., Neogotiek in België, p. 24, 
wordt de zaal waar Willem I de eed aflegt en de Staten-Generaal opent 
overigens aangeduid als de gotische zaal in het stadhuis van Brussel.  
92 Over de verschillen in betekenis van de twee beelden zie: M. van de Wal, 
‘Krijgsman of staatsman? De oprichtingsgeschiedenis van de twee 
standbeelden voor Willem de Zwijger in Den Haag’, in: Monumentale 
bouwkunst in Nederland (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 34; 1983), 
Weesp 1984, p. 33-74. Van de Wal besteedt echter nauwelijks of geen 
aandacht aan de vormgeving van de stedenbouwkundige ruimte en het 
architectonisch decor, in dezelfde jaren herzien, waardoor beide beelden 
tevens het middelpunt werden van twee naar hun politieke lading heel 
verschillende pleinen in de stad: het voorplein van het parlement 
respectievelijk de voorhof van Paleis Noordeinde, zetel van de vorst. Met de 
verplaatsing van de entree van de Tweede Kamer naar het Plein en de keuze 
van koningin Beatrix voor Paleis Noordeinde als werkplek is deze lading in 
recente jaren nog versterkt. 
93 Boersma, ‘Het oefenperk der kunst’, p. 34. 
94 Zie bijvoorbeeld De Nederlandsche Spectator 1864, tegenover p. 308. Carel 
Vosmaer, hoofdredacteur van dit blad, zal dit beeld hebben gepousseerd: C. 
Vosmaer, ‘Het paleis van Hollands Graven in den Haag’, De Nederlandsche 
Spectator 1864, nr. 3, p. 17-20, p. 17. De betekenis van de restauratie en 
herbouw van de Houses of Parliament te Londen onder Barry en Pugin voor 
het werk van Rose dient nader onderzocht te worden.  
95 Berens, W.N. Rose, p. 265-267. De betekenis van de restauratie en 
herbouw van de Houses of Parliament te Londen onder Barry en Pugin voor 
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het werk van Rose dient nader onderzocht te worden. Berens gaat hier niet op 
in. De relatie van de ijzerconstructie van Rose met de overkapping van de 
binnenplaatsen van het Oxford University Museum of Natural History, 
gesuggereerd door Van der Woud, Waarheid en karakter, p. 92, is, gezien de 
verschillen in betekenis en in constructie van beide gebouwen, gezocht. In dit 
museum werd voor de gotiek gekozen om het moderne 
natuurwetenschappelijk onderzoek te verzoenen met de heersende 
theologische opvattingen – aangeduid als ‘natural theology’. Vgl. C. Yanni, 
Nature’s Museums. Victorian Science and the Architecture of Display, New 
York 1999. Het ijzer is in dit gebouw, volgens de rationele beginselen, ‘naar 
zijn aard’ gebruikt: het brosse gietijzer is toegepast voor de staanders; de 
overspanningen zijn van het taaiere smeedijzer en de kapitelen zijn 
samengesteld uit smeedijzeren plantmotieven, waardoor het ornament ter 
plekke vrij bewerkt kon worden. Bij Rose is sprake van louter gietwerk. Dit 
tekent het principiële onderscheid tussen de ‘Ruskinian gothic’ van Deane en 
Woodward en de toepassing van de ‘gothic order’ om historische en 
associatieve redenen door Rose.  
De veronderstelling van Van der Woud dat Rose voor deze neogotische 
ijzerconstructie koos om een maximale vrije overspanning te kunnen maken, 
snijdt evenmin hout. De middeleeuwse houten kapconstructie overspande de 
ruimte zonder steunpunten; met vakwerkliggers of -spanten had deze vrije 
overspanning moeiteloos in ijzer herhaald kunnen worden. De introductie 
van zuilen in de ruimte wijst dus op een historisch-esthetisch bepaalde keuze. 
96 Rose, ‘Over de algemeene voorwaarden’, Bouwkundige Bijdragen 1854, p. 
358-359. 
97 W.N. Rose, ‘Beantwoording der vraag: “Wat behoort men te verstaan door 
nationale bouwkunst? Heeft zoodanig eene kunst in vroegere tijden bestaan, 
of bestaat zij nog, zoo ja, bij welke natien? Welke kenmerken strekken 
daarvan ten bewijze, en bestaat er mogelijkheid dat zoodanige kunst zich in 
onzen tijd en meer bepaald bij onze natie ontwikkele welke zijn daartoe de 
voorwaarden?”’ Bouwkundige Bijdragen 1860 , p. 348-355, p. 349 verslag van 
de 6e algemene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst, 14 juli 1859. 
98 Idem, p. 354. 
99 Ibidem. 
100 W.N. Rose, ‘Beantwoording der vraag: “Bestaat er eenige gegronde reden 
waarom, voor zooverre ons bekend is, op geene der akademien, zoo in ons 
land als daar buiten, in de gotische bouwkunst onderwijs wordt gegeven?”’, 
Bouwkundige Bijdragen 1862, p. 102-109, p. 107 (verslag van de 7e 
algemeene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, 4 juli 1860). 
101 Idem, p. 108. 
102 Ibidem. Vgl. de eerdere opmerking van Rose hierover in: ‘Beantwoording 
der vraag: “Welken weg moet men inslaan om onze middeleeuwsche 
gebouwen te doen herstellen”’, Bouwkundige Bijdragen 1856, p. 43-53, p. 49 
(verslag van de 1e algemeene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, 23 juni 1854). 
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103 Om die reden keurde deze jury de toepassing van ijzer voor een 
universiteitsgebouw af: het ‘ranke, ijle, doorzigtige tot magerheid toe van 
metaalkonstruktiën’ strookte niet met ‘de ernst die beoefenaren der 
wetenschap betaamt’, maar was meer iets passend bij de dynamiek van 
spoorreizigers. Bouwkundige Bijdragen 1863, p. 89-90. 
104 Alberdingk Thijm had ernstige kritiek op Roses omgang met de gotiek: 
deze was in zijn ogen archeologisch onverantwoord. De pointe van het 
verhaal – de inzet van de gotiek voor de eigentijdse verbeelding van het 
openbaar bestuur – lijkt Thijm daarmee te hebben gemist. J.A. Alberdingk 
Thijm, De Restauratie der Groote Zaal op het Binnenhof in ’s-Gravenhage. 
Openbare brief over dat onderwerp aan de Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen, Amsterdam 1861; idem, ‘De Groote zaal op het Binnenhof in 
’s-Gravenhage, Algemeene Konst en Letterbode 1861, p. 196-197. Zie ook 
idem, ‘De “konst” en de “heeren”’, Dietsche Warande 1864, p. 45-64 en 
‘Wandalismen’, Dietsche Warande 1864, p. 166 en p. 490-492. Over deze 
discussie Denslagen, Omstreden herstel, p. 160-167 en Berens, W.N. Rose, p. 
268-272.  
105 W.N. Rose, ‘Over de aesthetica in de bouwkunst’, Bouwkundige Bijdragen 
1872, p. 89-184. 
106 ‘Verslag van de 7e algemeene bijeenkomst der leden, 4 juli 1860’, 
Bouwkundige Bijdragen 1862, p. 102-109. Wellicht speelde zijn zoon H.M. 
Tetar van Elven een rol bij zijn heroriëntatie op de gotiek; zie deze studie 
hoofdstuk VII.6. 
107 Over J.F. Metzelaar: E. Gugel, Geschiedenis van de Bouwstijlen in de 
hoofdtijdperken der architectuur, Delft 1886 (tweede editie), p. 927-928; 
Rieber, ‘Metzelaar’ (In Memoriam bij zijn overlijden); Van der Peet, 
Steenmeijer (red.), De Rijksbouwmeesters, p. 300-313, met verwijzing naar: 
A.C.M. Lecluse, Justitiegebouwen tussen 1870 en 1914. De architecten Johan 
Frederik Metzelaar (1818–1897) en Willem Cornelis Metzelaar (1848–1918) 
(doctoraalscriptie KUN), Nijmegen 1989.  
108 ‘Verslag van de 7e algemeene bijeenkomst der leden, 4 juli 1860’, 
Bouwkundige Bijdragen 1862, p. 114-117, p. 114. 
109 Rieber, ‘Metzelaar’, p. 28.  
110 Rieber, ‘Metzelaar’; vgl. de ontwerptekeningen van J.F. Metzelaar in de 
collectie van het NAi, Rotterdam. Over Titz en Hitzig zie bijvoorbeeld Börsch-
Supan.  
111 Over bankgebouwen: N. Pevsner, A History of Building Types, Princeton 
1976; J. Booker, Temples of Mammon. The Architecture of Banking, 
Edinburgh 1990. Voor de ontwikkeling in Nederland: W.R.F. van Leeuwen, J. 
Smit (red.), ‘Banken in Amsterdam 1860–1890’, De Sluitsteen 1996 
(themanummer). 
112 (A et A) ‘De bouwkundige beweging te Rotterdam na 1850’ (ingezonden 
door J.M.), De Opmerker 1883, p. 423-424. Metzelaars ‘vrijere opvatting’ 
wordt hierin afgezet tegen de ‘strenge opvatting’ van Van Dam en de 
‘diepdenkenden, zijn eigen weg volgende’ Rose. Typerend is dat Metzelaar in 
dit artikel als een ‘selfmade man’ wordt beschouwd – overigens ten onrechte: 
hij werd opgeleid aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische 
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Wetenschappen in Rotterdam en gaf daar jarenlang les. Zie Rieber, 
‘Metzelaar’, p. 27.  
113 Over A.N. Godefroy: Botman, Van den Heuvel, Tekeningenarchief A.N. 
Godefroy. 
114 Voordracht van Godefroy, ‘Over de toepassing van gebakken en gehouwen 
steen als bouwmaterialen’ waarbij tevens behandeld wordt de vraag: ‘In 
hoeverre de bouwmeesters en werkbazen ten onzent gebruik maken van de 
hulpmiddelen die hun de bouwkundige industrie aanbiedt, en omgekeerd, in 
hoeverre de industriëlen ten onzent beantwoorden aan de billijke eischen der 
bouwmeesters, om de vaderlandsche kunstvlijt niet te doen achterstaan bij 
die van het buitenland.’ Bouwkundige Bijdragen 1854, p. 292-305. Dit naar 
aanleiding van de tentoonstelling van bouwmaterialen georganiseerd door de 
Vereeniging voor Volksvlijt te Amsterdam. 
115 Citaten uit: Godefroy ‘over de toepassing van gebakken en gehouwen 
steen’, passim.  
116 Vgl. Börsch-Supan, Berliner Baukunst. 
117 Bouwkundige Bijdragen 1854, p. 305. Zie F. Goodwin, Domestic 
architecture, a second series of designs for cottages, lodges, villas and other 
residences in the Grecian, Italian and old English styles; with an introduction 
containing observations on the English domestic style (…), Londen, 1834. Dit 
was een tot in de jaren vijftig succesvol plaatwerk (tweede uitgave 1843; 
derde 1850), verschenen als vervolg op Goodwins Rural Architecture uit 
1833/34. 
118 Crook, Dilemma of Style, p. 24-29. Evenals in Duitsland ligt de oorsprong 
van deze ‘schilderachtige’ benadering in de tuin- en landschapsarchitectuur. 
Crook noemt H. Repton, Fragments on the Theory and Practice of Landscape 
Gardening, z.p. 1816, als bron van Goodwin en vele soortgelijke publicaties. 
119 A.N. Godefroy, ‘Beantwoording der vraag “wat kan en behoort gedaan te 
worden aan de vorming van de architect”’, Bouwkundige Bijdragen 1858, p. 
287-291, p. 291 (verslag van de 4e bijeenkomst der leden van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 9 juli 1857). 
120 Idem, p. 291. 
121 A.N. Godefroy, ‘Beantwoording der vraag: “Wat behoort men te verstaan 
door nationale bouwkunst? Heeft zoodanig eene kunst in vroegere tijden 
bestaan of bestaat zij nog, zoo ja, bij welke natiën? Welke kenmerken 
strekken daartoe ten bewijze, en bestaat er mogelijkheid dat zoodanige kunst 
zich in onzen tijd en meer bepaald bij onze natie ontwikkele? Welke zijn 
daartoe de voorwaarden?”’, Bouwkundige Bijdragen 1860, p. 355-367 
(verslag van de 6e algemene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, 14 juli 1859). 
122 Tussen 1849 en 1864 had Godefroy in de Bouwkundige Bijdragen al meer 
dan vijftig keer aandacht besteed aan uiteenlopende technische en materiële 
aspecten van het bouwen, meest via vertalingen van artikelen uit 
buitenlandse bladen. Zie de bibliografie in: Botman, Van den Heuvel, 
Tekeningenarchief A.N. Godefroy, p. 128-130. 
123 Godefroy, ‘Wat behoort men te verstaan door nationale bouwkunst?’, p. 
359. 
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124 Vgl. Oxenaar, ‘Uitwegen’ en idem, ‘Stijl als overlevingsstrategie’, p. 164-
165. Over contingente en immanente stijlopvatting zie: C. van Eck, ‘“Par le 
style on atteint au sublime”. De betekenis van de term stijl in de Franse 
architectuurtheorie van de late achttiende eeuw’, Archis 1993, nr. 10, 72-80. 
Vgl. Van der Woud, Waarheid en karakter, p. 19. 
125 Godefroy, ‘Wat behoort men te verstaan door nationale bouwkunst?’, p. 
366. 
126 Godefroy verkreeg de opdracht via een prijsvraag. Het (niet-uitgevoerde) 
prijsvraagontwerp refereerde met een symmetrische gevel met risaliet en 
fronton, maar zonder zuilorde, aan het sobere baksteenclassicisme uit de 
tweede helft van de zeventiende eeuw en lijkt direct geïnspireerd op het 
nabijgelegen Oude Zijds Huiszitten Aalmoezieniershuis aan het (huidige) 
Waterlooplein van architect Willem de Keyser uit 1654. Tekening in: Atlas, 
Stadsarchief Amsterdam. Over het sobere baksteenclassicisme na 1840: H.J. 
Zantkuyl, Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad, Amsterdam 1993 
(heruitgave), p. 347 e.v. 
127 Het ‘gat’ in de baksteentraditie was minder groot dan het lijkt: Godefroy 
nam in zekere zin de traditie van de stadsarchitecten Van der Hart en De 
Greef weer op, die de monumentale baksteenarchitectuur in Amsterdam tot 
in de jaren dertig levend hadden gehouden, de eerste met een aantal 
monumentale gebouwen, de tweede vooral met een reeks sobere openbare 
schoolgebouwen in baksteen. Vgl. hoofdstuk VII.4 van deze studie. 
128 A.N. Godefroy, ‘Schetsontwerp voor een nieuw gasthuis te Amsterdam’, 
gesigneerd en gedateerd mei 1862, Atlas, Stadsarchief Amsterdam. Vgl. het 
‘Ontwerp voor de uitbreiding van een gebouw voor de verpleging van 100 
kraamvrouwen’, Bouwkundige Bijdragen 1879, p. 91 en IIe stuk, plaat VIII.  
129 In het archief van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, NAi, 
Rotterdam, werden geen aanwijzing hiervoor gevonden,  
130 In De Tijd. Noord-Hollandsche Courant verschenen recensies over zijn 
bijdragen aan de jaarlijkse tentoonstelling in Arti, Amsterdam (29 september 
1854), het Atelier in Roermond (12 september 1855), de kerk in Wijck (31 
december 1856), de kerk in Veghel (21 december 1857), de St Laurentius in 
Alkmaar (22 juli 1858 en 23 september 1859) en ‘De Bouwwerken van P.J.H. 
Cuypers’ (23 maart 1863). De symboliek van het kerkgebouw was daarbij 
steeds de voornaamste invalshoek. Voor een compleet overzicht van de 
bijdragen van Alberdingk Thijm over het werk van Cuypers aan De Tijd zie de 
bibliografie van J.A. Alberdingk Thijm in het KDC, Nijmegen. Over het 
dagblad De Tijd en de rol van Thijm hierin: J.W.M. Peijnenburg, Judocus 
Smits en zijn Tijd, Amsterdam 1976, p. 132-138; vgl. N. Schrama, Dagblad de 
Tijd 1845–1974, Nijmegen 1996 en H. van den Berg, In vrijheid gebonden. 
Negentiende-eeuwse katholieke publicisten in Nederland over geloof, politiek 
en moderniteit, Nijmegen 2005, p. 143-145. 
131 Cuypers aan Nenny, Amsterdam, 7 november 1860 en idem, Breda, 9 
november 1860. 
132 De Bouwwerken van den Architekt P.J.H. Cuypers, met toelichtenden 
tekst van J.W. Brouwers K.P., Ridder van de Orde der Eikenkroon. Les 
Oeuvres d’Architecture de M. P.J.H. Cuypers, texte de M.L’Abbé J.W. 
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Brouwers, Chevalier de l’ordre de la couronne de chêne, eerste aflevering – 
première livraison, Haarlem, (A.C. Kruseman), 1863. Tweetalige uitgave 
Nederlands/Frans. Na één aflevering gestaakt.  
133 Concepttekst brochure in archief Thijm, KDC Nijmegen, 217, 1582. 
134 Thijm aan Cuypers, 18 september 1861; 15 juli 1862; 1 augustus 1862.  
135 In de Dietsche Warande van 1864 begon Alberdingk Thijm alsnog een 
serie artikelen ‘De kerken van de Architect P.J.H. Cuypers’. 
136 Zie Leliman, ‘Beschouwingen over den kerkbouw’.  
137 Van der Woud, Waarheid en karakter, zie de hoofdstukken ‘De jaren 
vijftig’ en ‘De jaren zestig’. 
138 J. Schilt, J. van der Werf, Genootschap Architectura et Amicitia 1855–
1990, Rotterdam 1992, p. 30.  
139 Leliman was een leerling van Metzelaar, maar had ook in Parijs 
gestudeerd bij Labrouste. Over Leliman: M. Estourgie-Beijer, ‘Schoonheid, 
waarheid en karakter. Lelimans denken over bouwkunst’, in: E. de Jong 
(red.), Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Schetsen uit de 
geschiedenis van het genootschap (themanummer De Sluitsteen 1993, nr. 
3/4, p. 51-72; S. de Jong, J.H. Leliman (1828–1910). Eclecticisme als 
ontwerpmethode voor een nieuwe bouwkunst, Rotterdam 2001. 
140 ‘Beantwoording van de vraag “wat kan en behoort gedaan te worden tot 
vorming van bouwkunstenaren (architekten) hier te lande? In hoever voldoen 
daaraan de bestaande inrigtingen, en welke wijzigingen zouden daarin 
behooren te worden aangebragt?”’, Bouwkundige Bijdragen 1858, p. 278-281, 
p. 278 (verslag van de 4e bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, 9 juli 1857).. A et A presenteerde zich hier met 
een gezamenlijke verklaring. 
141 Schilt, Van der Werf, Architectura et Amicitia, p. 30. 
142 Zie de jaarverslagen van A et A, Archief A et A, NAi, Rotterdam, nr. 041, 
inv.nr. 86. Verder was men geabonneerd op het Christliches Kunstblatt, de 
Dietsche Warande, de Revue générale de l’architecture et des travaux publics, 
het Zeitschrift für das Bauwesen en de Encyclopédie d’Architecture. Er werd 
(voor)gelezen uit geschriften van Viollet-le-Duc, Servaas de Jong, Von Quast, 
Lübke, Kallenbach, Eyck van Zuylichem, Chappuy, Bourassée, Alberdingk 
Thijm, Boisserée. Maar ook werk van Von Klenze, Lange, Schinkel en de 
Schinkelschule werd met grote regelmaat bestudeerd. Lezingen over gotiek 
en neogotiek waren er vele: 1856: H.M. Tetar van Elven en J.F.J. Margy over 
de spitsbogenstijl; 1857: G.F. Moele Bergvelt over het werk van Servaas de 
Jong; 1858: Leliman over de Dom in Straatsburg, over ‘Akademiën oder 
Werkstätten’ (overgenomen uit het Organ) en ‘De bouwkunst en de 
bouwkunstenaren der XXe eeuw’ (naar Viollet-le-Duc); H. Molemans over 
christelijke kunst en kunstindustrie (uit Organ); J.H.A.E. de Vries over 
middeleeuwse bouwkunst. 1859: De Vries over godsdienst en bouwkunst in 
de Middeleeuwen. 1860: De Vries over de symboliek van de kerkelijke 
monumenten; Molemans over de kerkelijke stijl en de christelijke 
beeldhouwkunst; 1861: H. Teegel over middeleeuwse monumenten in de 
Rijnpaltz; Molemans over bouwkunst bij Grieken en Romeinen (naar Viollet-
le-Duc); 1862: Leliman over het geheimzinnige in de bouwkunst (naar 
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Bourassée); J. Olie over stijl (naar Viollet-le-Duc); 1863: Molemans over de 
christelijke kunst in de woningen van het volk; idem over de leerwijze bij de 
beoefening der bouwkunst (naar Viollet-le-Duc). Met dank aan Jeroen Schilt, 
die mij wegwijs maakte in het archief van A et A. Zie ook: Schilt, Van der 
Werf, Architectura et Amicitia, p. 28-55. 
143 Estourgie-Beijer, ‘Schoonheid, waarheid en karakter’, p. 51. Labrouste en 
Viollet-le-Duc stonden theoretisch dicht bij elkaar, beiden waren 
progressieve rationalisten, met dit verschil dat de een vanuit de klassieken, 
de ander vanuit de Middeleeuwen verder wilde. Dat weerhield de leerlingen 
van Labrouste er niet van toen deze zijn atelier sloot over te stappen naar 
Viollet-le-Duc. 
144 Dietsche Warande, Bulletin Français, jan./febr. 1857. 
145 H.M. Tetar van Elven, ‘Iets over de waarde van den spitsbogenstijl, en over 
de eischen der burger bouwkunst in onzen tijd. Een tweetal voordragten 
gehouden in December 1856 in het Gezelschap Architectura et Amicitia’, 
Dietsche Warande 1857, p. 1-35. Thijm was als introducé aanwezig bij de 
lezingen. In een inleidende noot interpreteerde hij het feit dat Van Elven deze 
in de Dietsche Warande publiceerde als bewijs ‘der overeenstemming die er, 
behoudends enkele onderdelen, tusschen de kunstleer van den Heer van 
Elven bestaat en de leerstellingen, door de Dietsche Warande voorgestaan’ en 
betuigde zijn sympathie met de geest, de bedoelingen en de hoop op een 
schone toekomst die ‘het streven der jeugdige uit frissche elementen 
saamgestelde Amsterdamsche vereeniging’ bezielden. 
146 De kwestie was van dusdanig belang dat er een aparte vergadering aan 
werd gewijd van het bestuur ‘in vereeniging’ met het vorige bestuur en de 
oprichters van A et A. Notulen 38e bestuursvergadering d.d. 18 april 1857. 
archief A et A, NAi, Rotterdam. 
147 Alberdingk Thijm, ‘Willen wij alleen de gotiek?’. Vgl. hoofdstuk III.3. 
148 Alberdingk Thijm, ‘Iets over spitsbogenstijl’, Dietsche Warande 1857, p. 5, 
noot 1. 
149 Een slag in de richting van de nogal Duits georiënteerde Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, die Thijm natuurlijk onmiddellijk oppikte, al 
voegde hij er in een noot fijntjes aan toe dat Statz en Ungewitter toch ‘best op 
weg’ waren. Alberdingk Thijm, ‘Iets over spitsbogenstijl’, p. 28-29. 
150 J.H. Leliman, ‘Iets over den bouwstijl der Amsterdamsche woonhuizen 
van de zeventiende en achttiende eeuw, naar aanleiding van de slooping en 
den herbouw van het koffijhuis “Het Vosje” op het Rokin te Amsterdam’, 
Bouwkundige Bijdragen 1860, p. 421-458, p. 427-429. Aanleiding voor het 
artikel was een discussie met Thijm die Leliman de sloop van de oude panden 
ter plekke verweet. Voor het verloop van de discussie zie: M., ‘Wandalismen 
X’, Dietsche Warande 1856, p. 355-357; J.H. Leliman, ‘Welke regels moet 
men volgen bij het afkeuren van gebouwen. Eene voordragt gehouden in de 
Vereeniging Architectura et Amicitia te Amsterdam op 27 januarij 1858’, 
Bouwkundige Bijdragen 1860, p. 1-12; M.,’Wandalismen XVIII’, Dietsche 
Warande 1858, p. 548-557; A.N. Godefroy, ‘Boekaankondiging. Het valsch 
alarm à propos van wandalisme in het ware daglicht gesteld en onschadelijk 
gemaakt door J.H. Leliman’, Bouwkundige Bijdragen 1860, p. 297-300. 
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151 Leliman, ‘Iets over den bouwstijl der Amsterdamsche woonhuizen’, p. 429. 
Vgl. het standpunt van César Daly verwoord in zijn: ‘De la liberté dans l’Art’.  
152 J.H. Leliman, ‘Antwoord op de vraag: “Heeft men in vroegeren tijd de 
klassieke bouwstijlen goed gekend?”’. 
153 Vgl. in dit verband de bespreking door Thijm van ‘De Bouwwerken van 
P.J.H. Cuypers’, in: De Tijd, 23 maart 1863. Hij noemt Veghel hierin ‘het 
volledigst epitome van ’s kunstenaars werken (…) De vrucht van 20 jaren 
studie [sic], begonnen onder de glorierijkste bekroningen, voortgezet in de 
beoefening der beste kathedralen van Frankrijk, der nieuwste en beste 
stichtingen van de Engelse staatskerk, zoo wel als van de Duitse evangelische, 
voortgezet en voltooid in de beoefening der wereldbekende kunststukken van 
Italië, van de scholen van Rome, van Napels, van Florence, van Siena, van 
Venetië, de vrucht van theoretische studie en praktische ondervinding.’ In dit 
artikel onderstreepte hij nog eens dat de kerk in zijn ogen moest zijn ‘een 
credo voor het oog (...) een aanschouwelijk ons onderwijzende dogmatiek 
voor het geloof en tevens eene plegtige Epopée voor het schoonheidsgevoel’. 
Kortom voor Thijm was met de St. Lambertus het probleem van het moderne 
kerkgebouw opgelost, terwijl Cuypers juist met zijn kerkontwerpen uit deze 
jaren, zoals eerder beschreven, eerst begon te beseffen wat het probleem 
eigenlijk was. 
154 [J. Olie], ‘Over den stijl in de bouwkunst fragment eener verhandeling van 
Viollet-le-Duc’, Bouwkundige Bijdragen 1863, p. 163. A et A ontving, net als 
Cuypers, de Entretiens in afleveringen: Olie hield zijn voordracht in 
december 1862, terwijl het eerste deel van de verzamelde Entretiens pas 
verscheen in 1863. 
155 Bouwkundige Bijdragen 1863, p. 211. Vgl. Viollet-le-Duc, Entretiens, VI, p. 
191. Over eclecticisme vgl. Collins, Changing Ideals, hoofdstuk 12, waarin hij 
wijst op het filosofisch ‘éclectisme’ van Victor Cousin en aangeeft hoe dit 
wordt opgepakt door de Revue générale en The Builder. Of de vertaling van 
‘éclectisme’ door wijsbegeerte bij Olie verband houdt met Cousin kon niet 
worden gereconstrueerd.  
156 Zie Jaarverslag A et A, 1862, Archief A et A, NAi, Rotterdam. 
157 Cuypers aan Nenny, 15 maart 1863: geeft hierin als geplande reisroute: 
Turijn, Milaan, Genua, Livorno, Pisa, Pistoia, Florence, Siena, Orvieto, 
Viterbo, Rome. Van de brieven uit Italië aan Nenny is alleen deze eerste 
bewaard gebleven. Ook in de correspondentie Cuypers-Alberdingk Thijm zijn 
vreemd genoeg geen brieven uit Italië aanwezig. 
158 J.H. Leliman, Album. Verzameling van Bouwkundige Schetsen en 
Ontwerpen. Uitgegeven door C.L. Brinkman I, Amsterdam 1862–1863; II 
1863–1864; III 1865–1866. Hierover: De Jong, Leliman, p. 41-47. 
159 Leliman, Album, ‘Voorwoord’, I, 1863. 
160 Vgl. Oxenaar, ‘Uitwegen’, p. 41, noot 67. 
161 Echter niet het Paleis voor Volksvlijt. Leliman stoorde zich aan de 
monumentale architectonische pretenties van de ijzerconstructie in dit 
gebouw. Voor zover een ijzerconstructie aanspraak kon maken op 
constructieve schoonheid, was daar sprake van in dit gebouw, maar er was te 
veel decoratie. J.H. Leliman, ‘De N.V. Paleis voor Volksvlijt. Een oordeel over 
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haar prospectus, hare prijsuitschrijving en haar gebouw. III. Haar gebouw’, 
De Opmerker 1867, p. 13, 14, 17. 
162 Leliman, Album II, 1863–1864, plaat 16: ‘Oorspronkelijk plan en opstand 
van de Parochiale kerk van de Heilige Catharina te Eindhoven’; plaat 26 en 
27: ‘Ontwerp voor eene Roomsch-Catholieke kerk te Doetinchem’. 
163 J.H. Leliman, ‘Muzeüm Willem I’, ongedateerd artikel uit onbekende krant 
Stadsarchief Amsterdam, knipselverzameling T. 380.005.  
164 Leliman, Album III, 1865–1866, plaat 28: ‘Schoolgebouw voor jongens en 
meisjes te Sevenum, Limburg.’ 
165 Ruim tien jaar later, in 1879, hield Cuypers zich in opdracht van de 
minister van Binnenlandse Zaken intensief bezig met de normering van de 
scholenbouw waarbij juist deze thema’s (hygiëne, licht, lucht, ruimte en 
degelijkheid) aan de orde kwamen. Zie: G.J. Morre, B. Schelling, P.J.H. 
Cuypers, Het bouwen van Scholen in Nederland, bevattende Algemeene 
regelen omtrent den bouw en de inrichting der lokalen waarin 
schoolonderwijs wordt gegeven, Nota van toelichting der algemeeene regelen, 
Bepalingen in acht te nemen bij het opmaken van bestekken voor 
schoolgebouwen, Beschrijving en algemeene omschrijving der werken, 
Voorschriften voor de uitvoering, Voorwaarden van algemeenen aard, 
Verklaring der plannen, platen, enz. bewerkt in verband met: ‘De 
onderwijswetten in Nederland en hare uitvoering. Administratieve 
verzameling van alles wat daarop betrekking heeft, uitgegeven met 
machtiging van Zijne Excellentie den Minister van Binnnenlandsche Zaken 
en met aanteekeningen voorzien door Mr. P.F. Hubrecht, Secretaris Generaal 
van Binnenlandsche Zaken. Met 15 groote en uitvoerige platen naar 
teekeningen van G.J. Morre en B. Schelling, leeraren bij het Bouwkundig 
Onderwijs der Polytechnische School te Delft en P.J.H. Cuypers, Architect te 
Amsterdam’, Rotterdam [1879] (ingebonden exemplaar van het rapport van 
de commissie Salverda, 1879; collectie A.O.). Vgl. K. Jacobs, ‘Portalen, 
gangen en lokalen 1857–1990’, in: T. Boersma, T. Versteegen (red.), 
Nederland naar school. Twee eeuwen bouwen voor een veranderend 
onderwijs, Rotterdam 1996, p. 85-108, p. 90-95. 
166 Toelichting bij het plan geciteerd in: De Jong, J.H. Leliman, p. 131. 
167 Durand, Précis des Leçons II, plaat 11.  
168 Zie hierover hoofdstuk XI.3, circulatie en licht. 
169 Leliman had zich vanaf het begin van de jaren vijftig intensief bezig 
gehouden met de studie van de Nederlandse bouwkunst van de late 
Middeleeuwen en de zestiende en zeventiende eeuw, zoals blijkt uit zijn 
reisschetsen en studietekeningen (afbeeldingen in: De Jong, J.H. Leliman, 
passim). Hij zag de berg- en baksteenarchitectuur van De Keyser – in 
tegenstelling tot Rose – als een nieuwe en oorspronkelijke bouwkunst, 
inzetbaar in de eigen tijd. Zie bijvoorbeeld: J.H.Leliman, ‘De algemeene geest 
van de schoone bouwkunst. Beantwoording van de vierde vraag op de in 1863 
gehouden algemene bijeenkomst der leden’, Bouwkundige Bijdragen 1865, p. 
57-64. Zie ook Verslagen van de algemene bijeenkomsten der leden van de 
Maatschappij, 13e deel, verslag van de 10e bijeenkomst der leden op 3 juni 
1863. ‘Beantwoording der vraag: “welke vorderingen zijn er in de bouwkunst 
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sinds de gothische bouwstijl minder algemeen is toegepast geworden”’ met 
antwoorden van Rose, Godefroy en Metzelaar. Vgl. Estourgie-Beijer, 
‘Schoonheid, waarheid, karakter’, p. 55. 
170 J.H. Leliman, ‘Muzeüm Willem I’, ongedateerd artikel uit onbekende 
krant, Stadsarchief Amsterdam, knipselverzameling inv.nr. T 380.005.  


