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Hoofdstuk VIII. De inzending voor de prijsvraag Muzeüm Koning 
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‘Style relatif’: gotiek of renaissance  

 

‘Style absolu’: ‘Plan A’ of ‘Plan B’  

 

Karakter en nationale stijl: het probleem van de jury 
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‘Style relatif’: gotiek of renaissance  

 

Cuypers stelde zich bij het aanvatten van de opgave voor het Muzeüm Koning 

Willem I een tweeledige opgave.1 Hij wilde een nieuwe norm introduceren 

voor monumentale openbare gebouwen, gebaseerd op de rationele beginselen 

van Viollet-le-Duc en tegelijk wilde hij laten zien dat de Middeleeuwen het 

logische aanknopingspunt waren voor het ontwikkelen van een nieuwe 

nationale stijl. Hij wist dat de architectleden in de jury de beginselen van 

Viollet-le-Duc kenden en er niet per se negatief tegenover stonden – zij 

waren, in de terminologie van Leliman, ook ‘renovateurs’ – maar hij wist ook 

dat zij zelf een aan het zuiver Grieks ontleend rationalisme naar Bötticher 

omarmden en sceptisch, zo niet ronduit negatief stonden tegenover de 

toepassing van gotisch ornament voor een gebouw van deze functie en 

betekenis. Een nationale cultuurtempel in gotische vormen was voor hen – en 

velen met hen – niet acceptabel als uitdrukking van het karakter van de jonge 

Nederlandse natie. Daarbij waren zij huiverig voor Cuypers’ ideologisering 

van de architectuur en deelden zij niet zijn gedrevenheid deze in te zetten 

voor maatschappelijke verandering.  

Tegelijk begon Cuypers’ eigen architectuuropvatting in beweging te komen. 

De scheiding van ‘style absolu’ en ‘style relatif’ bij Viollet-le-Duc en diens 

pleidooi voor een aan tijd en context gebonden eclecticisme hadden ook 



 

Cuypers alert gemaakt op het feit dat het middeleeuwse bouwen misschien 

wel uit rationeel en structureel oogpunt het meest logische aanknopingspunt 

was voor een spaarzame, in de lokale omstandigheden en tradities 

gefundeerde architectuur, maar dat uit cultuurhistorisch oogpunt een ander, 

bijvoorbeeld aan de klassieken gerelateerd ornament, daarbij toch een 

logische keuze kon zijn, zonder dat dit afbreuk deed aan de ideële 

bedoelingen. 

Met zijn voornemen een nieuwe nationale stijl te introduceren, raakte 

Cuypers aan het politiek gevoelige vraagstuk wat het nationale karakter 

eigenlijk was en in welke periode dat het sterkst tot uitdrukking was 

gekomen.2 In de omringende landen, Engeland, Frankrijk, Duitsland, had 

dit, als eerder aangehaald, rond het midden van de negentiende eeuw al de 

nodige discussie opgeleverd. Op zoek naar hoogtepunten vooral in de 

ontwikkeling van een burgerlijke cultuur, vooruitwijzend naar de 

grondwettelijke democratische nationale staten, kwam men veelal in de 

Renaissance terecht, al was er ook een groeiende belangstelling voor de 

Middeleeuwen als inheems Noord-Europese cultuur. De nadruk waarmee 

Viollet-le-Duc de gotiek als in wezen ‘democratisch’ presenteerde, zal ook 

bedoeld zijn geweest om deze salonfähig te maken voor openbare 

opdrachten. Overal in Noord-Europa speelde daarbij de Reformatie een rol 

en in Nederland waren de effecten van deze waterscheiding in sociaal-

cultureel en religieus opzicht scherper nog dan elders aanwezig. Deze had – 

zeker in de beleving van cultuurcritici als Kneppelhout en Thijm3 – een 

scheur door Nederland getrokken en het land gescheiden in een katholiek en 

een protestants volksdeel, ieder met een eigen geschiedenis, maar wel 

nadrukkelijk verenigd onder het huis van Oranje.4 De betrekkelijke 

vanzelfsprekendheid waarmee in Duitsland een ‘katholiek’ gebouw als de 

gotische dom van Keulen de rol van nationaal monument op zich kon nemen5 

en de geleidelijke acceptatie van de gotiek als grondslag voor publieke 

gebouwen als gerechtshoven en raadhuizen in Engeland – uitgaande van het 

idee dat dit een inheemse cultuur was, waarin de eerste stappen waren gezet 

naar de moderne staatsvorming – was in Nederland moeilijker voorstelbaar. 

De opstand tegen de Spanjaarden en het ontstaan van de Republiek der 

Zeven Verenigde Provincieën liepen vrijwel gelijk op met de Reformatie en 



 

vormden een natuurlijk hoogtepunt in de nationale geschiedenis en daarmee 

– zeker uit protestants oogpunt – het logische aanknopingspunt voor de 

verbeelding van de nieuwe parlementair constitutionele monarchie. Opstand 

en Reformatie vielen bovendien min of meer samen met de opkomst van de 

renaissance. Deze werd weliswaar in de Nederlanden geïntroduceerd onder 

het bewind van Margaretha van Oostenrijk, een buitenlandse heerseres, die 

bovendien katholiek was, maar de herleving van de klassieken beleefde haar 

hoogtepunten ten tijde van de Republiek. Klassiek, en dan eerst en vooral het 

classicisme van Van Campen, maar, zoals eerder uiteengezet, gaandeweg ook 

de vroegere Nederlandse renaissance van De Key en De Keyser, werd 

daarmee ervaren als protestants. Dit maakte verwijzingen naar de gotiek, 

naar de periode voor de opstand en de alteratie, bijzonder gevoelig voor het 

nog steeds in meerderheid protestantse Nederland. De liberalen hielden zich, 

voor zover het woord van Thorbecke daadwerkelijk gold, wat meer op de 

vlakte, al kwam ook uit die hoek scherp commentaar op referenties aan de 

Middeleeuwen bij de verbeelding van het nationale karakter in de 

architectuur.6 Er was een stroming, onder anderen vertegenwoordigd door de 

protestantse Hofdijk, die, met Cuypers en Thijm, de vaderlandse 

geschiedenis uit een breder, meer volkenkundig perspectief bekeek en de 

middeleeuwse kunst zag als het eigenaardig product van de Germaanse 

stammen die Nederland bewoonden en deze als zodanig afzette tegen de 

uitheemse, voor land, klimaat en volk wezensvreemde klassieke vormentaal 

geïmporteerd uit zuidelijke streken. Maar deze stroming leverde weinig 

aanhang op voor de gotiek als bron voor een nieuwe nationale stijl en was – 

zoals al bleek in het voorgaande – zeker onder architecten in Nederland rond 

1864 niet populair. 

Met zijn ‘katholieke bouwplan’ voor Limburg had Cuypers wat betreft zijn 

stijlkeuze geen noemenswaardige politieke problemen ondervonden. De 

provincies Brabant en Limburg kenden een eigen geschiedenis en zijn 

architectonische verbeelding van de opvattingen van de neogotische 

beweging lijken in dit overwegend katholieke landsdeel betrekkelijk 

vanzelfsprekend te zijn geaccepteerd – voor zover men zich hier überhaupt 

bewust was van de ideologische implicaties van de stijlkeuze in zijn werk.7 De 

kerken pasten bovendien binnen de karakterleer en ook de twee door hem 



 

gebouwde landhuizen in Posterholt en Odiliënberg sloten aan bij 

gebruikelijke opvattingen voor dit type, temeer daar het renovaties dan wel 

restauraties waren van vervallen of verdwenen middeleeuwse kastelen, beide 

geplaatst in het decor van een romantisch landschapspark. Maar ook waar de 

neogotiek politiek gevoelige implicaties kon hebben – het raadhuis met 

school in Stevensweert en de ‘modelschool’ in Sevenum – leverde dit, voor 

zover na te gaan, geen discussie op. De school in Sevenum was wat dit betreft 

ook in figuurlijke zin modelschool: het moet een van de eerste als christelijk 

(lees: katholiek) herkenbare scholen zijn geweest ontworpen na de 

onderwijswet van 1857 en kan gelden als symbool voor de terugkeer van de 

religie in het lager onderwijs, door de christelijke fracties in de Tweede 

Kamer met het aannemen van die wet bevochten. Het werd daarbij 

toegestaan na schooltijd het gebouw te gebruiken voor religieus onderwijs 

naar keuze van het schoolbestuur, dus ook voor katholieke catechisatie. Om 

het verhaal nog wat ingewikkelder te maken figureert het schoolgebouw 

daarmee tegelijk als opstapje naar de antithese, waarin protestanten en 

katholieken samen tegenover de liberalen kwamen te staan in de strijd om 

wettelijke gelijkstelling van de christelijke zuilen, in het bijzonder in het 

onderwijs, een doel dat werd bereikt met de onderwijswet van 1878. Hoe dan 

ook, in Limburg kon dit schooltje betrekkelijk probleemloos als symbool 

fungeren voor de herwonnen burgerlijke vrijheden van de katholieke 

bevolkingsgroep. Een prijsvraagontwerp voor een monumentaal neogotisch 

raadhuis in Eindhoven, geheel naar het ideaalbeeld van Viollet-le-Duc in 

1863 getekend door Cuypers’ medewerker Bolsius en onder diens naam 

ingediend, werd weliswaar niet gepremieerd, maar nergens blijkt dat hier 

stijlpolitieke redenen voor waren.8 Doetinchem bleef tot zover de enige plek 

waar zijn gotische stijlkeuze voor de kerk van Onze Lieve Vrouwe ten 

Hemelopneming politiek gekleurde reacties had opgeroepen, bij monde van 

het liberale schoolhoofd.9 In Amsterdam had hij – zoals hij in later jaren 

graag aanhaalde – van de protestanten alle medewerking ondervonden bij de 

bouw van de Posthoorn, terwijl de katholieken zich zuinig hadden 

opgesteld.10 

Cuypers besefte dat bij een nationaal museum de kwestie van de stijl 

problematischer zou zijn. Godefroy had er al op gewezen dat de positie van de 



 

architect bij het zoeken naar een nieuwe nationale stijl, dat wil zeggen een 

nieuwe kunstvorm, een nieuw ornament om de Nederlandse natie te 

karakteriseren, niet benijdenswaardig was. Iedere keuze zou per definitie 

ergens weerstand oproepen in het politiek en religieus pluralistische 

Nederland. Formeel was het museum weliswaar geen nationaal gebouw. Het 

was een initiatief van de Amsterdamse burgerij, gesteund door de Koning, 

slechts gesubsidieerd door de regering. Maar iedereen zou het zo opvatten. 

En dat de stijlkeuze daarbij gevoelig lag, was Cuypers al gebleken bij de 

discussie rond zijn ontwerp voor het nationaal gedenkteken voor 1813 in Den 

Haag – overigens ook een initiatief van de burgerij. De prijsvraag voor het 

Haagse monument liep een paar maanden vooruit op die voor het museum 

en hier had hij voor het eerst ondervonden hoe hoog de emoties rond dit 

thema konden oplopen. Dit monument is hier verder niet aan de orde. Het 

ontwerp is van weinig betekenis voor de ontwikkeling van zijn 

architectuuropvatting. Maar de felheid van de reacties op zijn keuze voor de 

gotiek en de thema’s die in de discussie aan de orde kwamen, waren een 

voorbode voor wat hem te wachten stond met het museumontwerp. Alle 

bekende historische, religieuze en architectuurtheoretische argumenten 

kwamen in deze discussie aan de orde. De tegenstellingen klassiek-gotiek, 

katholiek-protestants, maar ook inheems/Noordelijk/Germaans versus 

uitheems/Zuidelijk/Grieks kwamen naar voren en vermengden zich met 

thema’s uit het architectuurdebat als ‘oorspronkelijkheid’ en het ‘être de son 

temps’.11 De scheidslijnen tussen de partijen lagen daarbij niet altijd zo 

simpel als het lijkt. Zo verdedigde de protestante Hofdijk, vanuit het 

volkenkundig argument, met enig vuur de gotiek van Cuypers: ‘In onze 

dagen, nu men dieper blik heeft in de vraagstukken der ethnografie, en zich 

meer los maakt van de neiging om zoo maar voetstoots vormen over te 

nemen die ons door den dag van gisteren gelegateerd zijn – hebben wij de 

vormen aan te wenden waarmeê wy stamverwant zijn (...) Scott, Burges en 

Bloomfield zijn niets minder dan Ultramontanen, en toch willen zy getuigenis 

geven van hun Saxiesch bloed, en bouwen in Germaanschen stijl’, schreef hij 

in een brochure.12 Cuypers gebruikte hetzelfde argument voor zijn keuze voor 

de gotiek en had het in de toelichting bij zijn ontwerp over het ‘Germaansche 

vormenstelsel’ en de ‘oud-Duitsche – derhalve vóór de invloed der Italiaanse 



 

Renaissance ook oud-Nederlandsche stijl’ van zijn plan.’ 13 Cuypers won niet, 

maar kreeg wel de tweede prijs, wat als veelzeggend mag worden beschouwd 

voor de geleidelijk veranderende opvattingen over de potenties van de gotiek 

als nationale stijl.14 

 

Bij de prijsvraag voor het museum dacht Cuypers het probleem van de 

nationale stijl te omzeilen door in de twee ontwerpen die hij had gemaakt 

steeds twee voorstellen te doen voor de decoratie van de gevels – hij leverde 

dus vier plannen. Deze waren alle gebaseerd op de ‘rationele beginselen’, 

want hij wilde eerst en vooral zijn interpretatie van de nieuwe canon voor het 

voetlicht brengen. Dat was de boodschap van het aan Viollet-le-Duc 

ontleende motto van zijn inzending: ‘toute forme qui n’est pas indiquée par la 

structure doit être repoussée’.15 Maar tegelijk wilde hij duidelijk maken dat 

de vormentaal van de gotiek wat hem betreft zowel praktisch als inhoudelijk 

de meest passende uitdrukking daarvan was – ook in Nederland. Van elk van 

de twee ontwerpen leverde hij, als gezegd, een renaissancistische variant, 

zoals gevraagd in het programma van eisen, en een gotische variant, in de 

hoop de jury hiermee van de kwaliteiten van zijn voor Nederland nieuwe 

esthetiek te kunnen overtuigen. Welke van de twee zij het meest nationaal, 

het meest passend vond bij het nationale karakter van het gebouw kon de 

jury zo uiteindelijk zelf uitmaken.  

Deze oplossing was meer dan alleen een tactische zet. Deze reflecteert de 

verandering in Cuypers’ denken over de waarde van het ornament. Bij zijn 

katholieke bouwplan voor Limburg hoorde als een bijna absolute waarde het 

gotisch ornament. Zich richtend op de burgerlijke en openbare bouwkunst 

begon hij te beseffen dat dit niet zonder meer was vol te houden. Met de 

geografische ontwikkeling van zijn praktijk van Limburg via Noord-Brabant 

en Gelderland naar Holland en Friesland volgde hij min of meer de intocht 

van de renaissance in de Nederlanden, en zeker in Amsterdam viel niet te 

ontkennen dat juist de zestiende en zeventiende eeuw een hoogtepunt 

vormden in de maatschappelijke en culturele bloei van de stad.16 

Verwijzingen daarnaar lagen dus voor de hand, zeker in een cultuurtempel 

die de schatten van de zestiende en zeventiende-eeuwse schilderkunst zou 

gaan bewaren. Bovendien was hij er via Viollet-le-Duc van doordrongen 



 

geraakt dat het idee van een progressieve geschiedenis, van een ‘progrès 

continu’, ook voor de eigen tijd inhield dat de uitdrukkingsvormen – niet de 

beginselen – zich met de tijd konden, of moesten wijzigen.  

In het achtste Entretien, verschenen kort voor 1863, was Viollet-le-Duc van 

leer getrokken tegen de aderverkalking van de architectuur als taal en had 

haar een lange periode van toenemende betekenisloosheid voorspeld als hier 

niet snel iets aan zou gebeuren. Hij uitte daarbij vooral kritiek op de 

overheid, die als openbare opdrachtgever een liberaal klimaat zou moeten 

scheppen voor de architectuur, maar zich er – in Frankrijk althans – van 

afmaakte door deze taak over te dragen aan de dogmatici van de Académie 

des Beaux-Arts. Architectuur mocht niet ontaarden in een soort 

vrijmetselarij, in een hiërogliefenschrift, een geheimtaal voor ingewijden in 

de conventies van de orden. Ze moest leesbaar zijn voor het grote publiek. 

Alleen dán was er sprake van een eigen kunst in een land, volgens Viollet-le-

Duc, wanneer iedereen deze kon begrijpen, bediscussiëren, of zelfs 

beoefenen. En daarvoor was er eigenlijk maar één voorwaarde: dat de rede 

(‘la raison’) de grondslag was van de kunstvormen. Want de rede was voor 

iedereen toegankelijk.17 

En vervolgens – en nu komt de verrassing – besteedde Viollet-le-Duc de 

tweede helft van dit Entretien er aan om uit te leggen dat diezelfde rede, 

diezelfde ‘common sense’, niet alleen ten grondslag lag aan de middeleeuwse 

bouwkunst, maar ook aan de architectuur van de Franse renaissance.  

De ondergang van de gotische architectuur was in zijn ogen onvermijdelijk 

geweest. Juist omdat het een democratische, progressieve kunst was, waren 

haar vormprincipes onderhevig aan een permanent proces van onderzoek en 

kritiek, wat op den duur wel tot het einde van deze vormentaal moest leiden: 

‘Cet art, issu de l’émancipation intellectuel des classes laborieuses des cités, 

éminemment démocratique, mettant l’examen et le raisonnement à la place 

des tendances théocratiques, tomba bientôt dans l’excès de ses propres 

principes; par cela même qu’il était démocratique, il ne sut et ne put s’arrêter; 

de déductions en déductions, il aboutit à un formulaire géométrique.’ Aan het 

eind van de vijftiende eeuw was het zover. De rek was er uit. De gotiek was als 

vormentaal tot het uiterste van haar beginselen doorgedreven en bezweek. 

Bleef over de terugkeer naar de weg, ooit verlaten door het gallo-romeinse 



 

ras: de vernieuwing van de vormentaal van het klassieke Rome. Maar de 

architecten van de renaissance slaagden er in, aldus Viollet-le-Duc, daarbij 

hun individualiteit te bewaren. Dankzij de praktische, rationele geest van het 

Franse volk – Viollet-le-Ducs steeds terugkerende apriori – bleven de 

beschikbare middelen, de zeden en gebruiken van de eigen tijd en het klimaat 

het uitgangspunt. Als bewijs citeert hij Philibert de l’Orme, die de uitgebreide 

studie van zuilorden, maatverhoudingen en gevelcomposities maar bijzaak 

vond gezien ‘ces belles reigles de nature, qui concernent la commodité, 

l’usage et proufit des habitans’.18 Ook in de renaissance, zo wil hij De l’Orme 

laten zegen, was niet het ornament, niet de orde, maar de manier waarop een 

opgave werd opgelost, de ‘méthode’, de grondslag voor ‘stijl’. En dat was de 

boodschap voor de eigen tijd: wilde men de architectuur weer betekenis 

geven dan moest men eerst en vooral haar beginselen onderzoeken: daar, en 

niet in de eerste plaats in het ornament, lag de bron voor een begrijpelijke, 

leesbare en publiek werkzame architectuur.  

Als om dit te onderstrepen illustreerde Viollet-le-Duc de uitwerking van zijn 

ontwerpbeginselen in het negende Entretien, in het bijzonder zijn 

verhandeling over het ontwerpen aan de hand van de triangulatuur, met een 

ontwerp voor een kasteel in renaissancestijl; en alsof het de gewoonste zaak 

van de wereld was, ontwierp hij in deze jaren een monumentaal landhuis in 

een laatzeventiende-eeuwse, klassieke stijl, nota bene voor de aannemer van 

de naar zijn ontwerp uitgevoerde restauratie van het middeleeuwse kasteel 

Pierrefonds.19 Viollet-le-Duc ging, kortom, in zijn scheiding tussen stijl in 

beginsel (‘le style’, of ‘style absolu’) en stijl volgens het ornament (‘les styles’ 

of ‘style relatif’) zover ook andere historische stijlen toe te laten, mits relevant 

voor locatie en bouwtype, en mits ondergeschikt aan de constructie.  

Twijfel aan de gotische vormentaal als voorbeeld van de nieuwe stijl was dus 

gezaaid, ook bij Cuypers. Het rijkgeschakeerde panorama van de openbare 

architectuur in Toscane, Umbrië, de Veneto en Rome, dat hem na zijn lange 

reis door Italië in 1863 nog vers in het geheugen zal hebben gezeten – in zijn 

memorie van toelichting voorziet hij Amsterdam nadrukkelijk van het 

epitheton ‘Venetië van het Noorden’ – en de eerste voorbeelden van een 

nieuwe ‘public architecture’ in Engeland en Duitsland, door hem gezien op de 

wereldtentoonstelling in Londen in 1862, zullen deze twijfel bij hem nog 



 

hebben versterkt.20 Was gotiek inderdaad het enig mogelijke antwoord op het 

vraagstuk van de eigentijdse openbare architectuur? Een brief aan Thijm 

maakt zijn groeiende twijfel duidelijk. Thijm zag de prijsvraag voor het 

Muzeüm Koning Willem I als een tactisch steekspel dat koste wat het kost 

gewonnen moest worden. Daarna kon men verder zien. Hij gaf Cuypers dan 

ook de wind van voren toen hem bij het openen van de inzendingen – de taak 

van Thijm als secretaris van de jury – bleek dat deze zich niet aan het 

programma had gehouden:  

‘Ik gaf dadelijk f 100,– aan de armen, als gij u d’ensemble op het standpunt 

uwer Renaissance ordonnantien hadt geplaatst. Gij hadt achter die 

Renaissance kompositie perfekt uw gothischen konstruktien kunnen 

logeeren. Nu — houd ik mijn hart vast! Het geheel draagt de blijken dat het 

met gothische intentiën ontworpen is. Stond niet, om goede redenen in het 

programma XVI en XVII eeuw, dan zoudt gij niet alleen (zoo als het geval is) 

meesterwerk geleverd hebben — maar in uw recht zijn. Thands, vrees ik, zal 

men moeilijk heenstappen over de bezwaren die van alle kanten zullen 

opgeworpen worden. Maar laat ons wachten en hopen. In Engeland of 

Duitschland werdt ge dadelijk bekroond — maar daar zou men ook niet 

timidement de XVI eeuw pas even in ’t programma hebben durven dringen, 

zoo als ik heb moeten doen niet beter kunnende.’21  

Cuypers had zijn taak duidelijk heel anders opgevat en gaf per omgaande 

tekst en uitleg, al deed Thijms kritiek hem de moed in de schoenen zinken:  

‘Lieve Broeder, Ofschoon ik niet veel hoop meer heb op het welslagen der 

muzeumzaak, zoo meen ik U echter eenige inlichtingen te moeten geven 

omtrent mijne renaissance ontwerpen. — Beide voorgevels zoowel van 

projekt A als van projekt B zijn geheel en al op de gothische plannen en 

konstrukties ontworpen, zoodat, indien men aan renaissance de voorkeur 

geeft, men even goed de gothische doorsnede, plannen en gevels in verband 

met de renaissance specimen kan beoordeelen. — De renaissance façades zijn 

op de gothische gekalkeerd. — De XVI Eeuw heeft zonder gothische intentie 

steeds gothisch gekonstrueerd – en ik meen door mijn renaissance 

teekeningen te hebben aangetoond dat ook goede konstrukties met 

renaissance vormen kunnen zamengaan, zoo als dit in de XVIe eeuw het geval 

was en zoo als nu wederom eenige architekten in Frankrijk doen. Ik heb ook 



 

(meen ik) bewezen dat gothiek de eenvoudigste dus ook de redelijkste wijze 

van bouwen is. — Maar dit behoef ik u niet te zeggen, gij weet het zeker zoo 

goed dan ik, ik wil maar alleen er tegen op komen dat ik niet in mijn recht zou 

zijn met en gothisch en renaissance gekozen te hebben. – Enfin – Gods wil 

geschiede! —’22 

Hij bleef hopen, maar moet tegelijk het gevoel hebben gehad dat ook Thijm 

niet begreep waar het hem nu eigenlijk om ging en drie dagen later legde hij 

in een lange brief nog eens uit wát hem nu voor ogen stond toen hij onder één 

motto twee ontwerpen inzond, ieder uitgewerkt in twee verschillende stijlen. 

Dit was des te dringender omdat jurylid Godefroy had voorgesteld Cuypers’ 

inzending ter zijde te leggen, omdat er ook gotische ontwerpen bij zaten, wat 

niet in overeenstemming was met het programma. Deze brief vormt tegelijk 

de eerste schriftelijke verklaring van Cuypers van zijn beginselen voor de 

monumentale openbare architectuur. En hij formuleert ook als betrof het een 

manifest: 

 

‘Het doel van den ontwerper is dit. Het programma vraagt een Museum, op te 

richten door de Nederlandsche natie in den jare 1864.  

1e. Ter bewaring van Nederl. kunst van de XVI en XVII eeuw maar ook om de 

nog steeds levende en in de toekomst bloeyende kunstprodukten op te 

nemen. 

2e. Om hulde te brengen aan Neerl. 1e koning en grondl. onzer konstitutie  

Hij handelt natuurlijk wanneer hij de volgens hem natuurlijke, redelijke 

vormen gebruikt om de bovengemelde denkbeelden uit te drukken; 

onbevooroordeeld zoekt hij niet naar een stijl maar voldoet in de 

eenvoudigste en redelijkste vormen aan de gevraagde noodwendigheden met 

inachtneming der convenances en met voldoening aan het beginsel van het 

schoone dat God in ons geschapen heeft. (…) 

Hij is zich tevens bewust dat niet iedereen zoo denkt over het ware en schone 

in de kunst en daarom geeft hij 2 voorbeelden aan om te toonen, dat indien 

de komissie er anders over denkt dan hij – hij ontwerper ook in staat is, om 

een muzeum te maken dat met zoo weinig mogelijk de ware beginselen van 

het ware en het schoone te verloochenen, voldoet aan diegene die niet de 

eenvoudige maar conventioneelen vormen verkiezen.  



 

Hij, ontwerper moet eerst de beste weg aantonen en deze weg zo duidelijk 

mogelijk maken, wil men dien weg dan niet bewandelen, dan kan hij de 2de 

minder schoone, minder eenvoudige, minder direkte weg tot de waarheid ook 

wijzen maar alleen nadat hij de schoonste, wijste, beste weg heeft doen leren 

kennen.’23 

 

Het beginsel en de methode (‘de weg’) gevolgd bij de ontwikkeling van het 

plan waren kortom de kern van de zaak. Dat moest ter beoordeling staan. Bij 

het uitwerken ging het er vervolgens om waarheid en eenvoud te betrachten. 

De middeleeuwse manier van construeren en versieren vormden hiervoor wat 

Cuypers betreft de beste waarborg, maar waar functie, context of betekenis 

van het gebouw hier om vroeg, kon ook een ander ornament toegepast 

worden. Dan kon eenvoud ingeruild worden voor conventie. Daarom telkens 

twee varianten voor de gevels van ‘plan A’ en ‘plan B’.  

Ook in de memorie van toelichting bij zijn plannen deed hij zijn opvatting 

van de stijlparagraaf in het prijsvraagprogramma uitgebreid uit de doeken. 

Hij legde de jury uit hoe er in zijn ontwerp steeds naar was gestreefd de 

constructieve elementen sculpturaal vorm te geven en deze met 

schilderkunstige middelen te versterken, zonder iets te verhullen of anders te 

doen voorkomen dan het was.24 Want eerlijkheid en bescheiden rijkdom 

waren toch de wezenskenmerken van Nederland en zijn schilderschool, en 

die moesten in het museumgebouw worden uitgedrukt door geen ‘trompe-

l’oeil’ toe te staan, steeds eerlijk te zijn in constructie, iedere (uit noodzaak 

geboren) vorm te accentueren en in het exterieur van het gebouw steeds in 

het geheel en in ieder onderdeel weer te geven wat er in het interieur 

gebeurt.25 Dan zou het volk het herkennen als zijn kunsttempel en zou het 

museum meewerken aan de verspreiding van de liefde voor de kunst onder 

alle klassen.26 De blinde muurvlakken in de façade presenteerde hij als 

voorbeeld van zijn rationele aanpak. Deze voldeden weliswaar niet aan de 

conventies voor een monumentaal gebouw, maar zouden bij de bezoeker 

onmiddellijk de vraag oproepen wat voor grote schilderijen daar wel zouden 

hangen. Binnen zou hij dan de schuttersstukken aantreffen.  

Zijn inzending was dus tegelijk een soort stoomcursus gotisch rationalisme 

en de mogelijke toepassingen in de eigen tijd. Het was evenzeer Cuypers’ 



 

oplossing voor een gegeven programma, als een publieke uiteenzetting van 

zijn architectuuropvatting. De ingezonden tekeningen onderstrepen dit. 

Naast de gevraagde plattegronden, opstanden en doorsneden – de 

gebruikelijke weergave van een plan – leverde hij een reeks details, onder 

andere een zorgvuldig uitgewerkt en ingekleurd blad met aanzicht en 

doorsnede van een daklicht. Hiermee expliciteerde hij niet alleen zijn 

praktische en esthetische oplossing voor het probleem van het bovenlicht – 

voor de zalen met de grote schilderstukken was hier in het programma 

expliciet om gevraagd, met een verwijzing naar de kunstzaal van Arti et 

Amicitia in Amsterdam als voorbeeld – maar met dit detailblad legde hij 

tegelijk zijn rationele beginselen nog eens uit. Met een gecombineerde 

opstand van zowel binnen- als buitenaanzicht van de dakkapel (‘lucarne’) en 

drie doorsneden liet hij zien hoe zijn opvatting van waarheid in 

materiaalgebruik en constructie in de praktijk zou uitwerken.  

De houten spantconstructie bepaalt tegelijk de geleding van het interieur van 

de zalen. Gebeeldhouwde consoles en kapitelen, georneerde afbiljoeningen en 

geschilderde of gesneden lijsten verheffen dit constructief geraamte tot 

kunstwerk, zonder het te verhullen. Buiten accentueren het schone werk en 

de natuurstenen lijsten, dekstenen en venstertraceringen het constructief 

systeem van dragend metselwerk verstevigd met natuursteen, terwijl de 

ambachtskunst in de sierverbanden en de profileringen ook hier het 

bouwwerk tot kunstwerk verheft, zonder zijn constructieve en materiële 

structuur te verloochenen. Naast de houten kapconstructie leverde Cuypers 

ook een variant in ijzer, voor het geval men daar de voorkeur aan gaf. 

Vooruitgang in de kunst betekende vanzelf ook toepassing van nieuwe 

materialen en deze konden hier goed ingezet worden.27 Het probleem dat 

ijzer vervormt ten gevolge van de hitte van een eventuele brand en het 

gebouw daarmee gemakkelijk doet instorten, kwam in het programma van 

eisen niet aan de orde en ook Cuypers ging hier niet op in.  

Waar Thijm, niet onterecht, voorzag dat de jurering een afspiegeling van een 

soort Hoekse en Kabeljauwse twisten zou worden, geloofde Cuypers er in dat 

het een ordelijk en professioneel gevoerd architectuurdebat zou worden, met 

als uitkomst een bij meerderheid van stemmen aangewezen winnaar. Hij had 

niet, zoals Thijm had gewild, ingespeeld op de opvattingen in de jury, door 



 

alleen een renaissanceontwerp in te leveren, maar gemeend de juryleden er 

toe te kunnen bewegen zijn nieuwe canon te doorvorsen, zijn ideale vormen 

te leren begrijpen en waarderen en er vervolgens voor te kiezen een van de 

stilistische varianten van plan A of plan B te doen uitwerken. Hij wilde de 

jury als het ware meevoeren in een redenering. De twee ontwerpen met hun 

twee gevelvarianten kunnen daarmee worden beschouwd als een verbeelding 

van zijn methodische en theoretische overwegingen bij het maken van het 

plan en geven tegelijk uiting aan zijn – recent omarmde – tweeledig 

stijlbegrip.  

De memorie van toelichting en vooral de beginselverklaring in zijn brief aan 

Thijm lijken een directe weerslag te zijn van de bijstelling van zijn beginselen 

na de studie van de Entretiens van Viollet-le-Duc, met name de afleveringen 

zes, zeven en acht. Wat begon als twijfel ontwikkelde zich in rap tempo tot 

een principiële houding. De gotiek bleef als meest spaarzame, meest redelijke 

ornamentstijl zijn voorkeur houden, ook omdat deze zich direct baseerde op 

de natuur en daarmee in wezen ahistorisch was. Maar het besef had postgevat 

dat een progressieve kunstopvatting als onvermijdelijke consequentie had dat 

men bij een rationele constructie ook ander ornament kon kiezen, mits 

gerelateerd aan de lokale cultuur en de ruimtelijke context. De problemen 

van een eenduidige, vormgeoriënteerde stijlopvatting – goed, schoon en waar 

is gelijk gotiek – al naar voren gekomen in zijn kerkbouwpraktijk, trachtte hij 

in zijn museumontwerpen op te lossen door een tweeledig stijlbegrip te 

introduceren. Stijl in ornament werd gescheiden van stijl in constructie en 

compositie, waarbij het eerste variabel was naar de omstandigheden, het 

tweede een vaste norm. Tentstokken en doek, geraamte en bekleding, 

kernvorm en kunstvorm werden voortaan als onderscheiden problemen 

behandeld, waarbij de laatste de eerste diende te volgen.  

Opvallend is dat hij de argumenten voor deze opvatting juist zocht in een 

overgangsperiode in de architectuurgeschiedenis. Met zijn opmerking dat de 

renaissancevarianten op de gotische waren gecalqueerd bedoelde Cuypers 

niet alleen te zeggen dat de ene tekening op de andere was overgetrokken, 

maar gaf hij ook aan dat het historische feit dat de renaissance zich in eerste 

instantie had gemanifesteerd als een nieuw ornament op traditioneel gotische 

constructies het vanuit een progressieve geschiedopvatting acceptabel, of 



 

logisch maakte dat ook dit ornament – en in feite ieder ornament – 

toepasbaar was in combinatie met een gotisch-rationele constructie. Onder 

druk van de maatschappelijke werkelijkheid, en gevoed door de High 

Victorians en Viollet-le-Duc, begon Cuypers in deze jaren te denken in 

termen van een daadwerkelijke ‘progrès continu’ in de kunstgeschiedenis. De 

positie van de ontwerper ten opzichte van de geschiedenis werd daarmee een 

heel andere: van de drager of herschepper van een historische traditie werd 

hij speler in een continu transformatieproces. Niet het continueren van een 

bestaande formele traditie, het classicisme, en ook niet het reconstrueren van 

een verloren traditie, de gotiek, maar het levend houden van een beginsel zag 

hij als zijn opdracht. De overgangsperiodes bleken daarbij een belangrijke rol 

te spelen. Juist in deze periodes, en zeker in de overgang van gotiek naar 

renaissance, werd het onderscheid tussen stijl en beginsel, tussen mode en 

methode, scherp zichtbaar. En dat bood een handvat het door Viollet-le-Duc 

ontdekte beginsel toe te passen in de eigen tijd, los van de keuze van het 

ornament. Aan de hand van Viollet-le-Duc vond Cuypers, in de overgang van 

gotiek naar renaissance, de sleutel voor het oplossen van de problematische 

verhouding tussen zijn historisch ideaal en de eigentijdse opgave.  

De jury stond niet per definitie vreemd tegenover deze gedachtegang. In juni 

1863, dus kort voor de jurering, had Rose in een verhandeling over de 

ontwikkeling van de gotiek op de bijeenkomst der leden van de Maatschappij 

tot Bevordering der Bouwkunst betoogd dat in de overgang van gotiek naar 

renaissance nieuwe vormen nog werden toegepast op de ‘goede, oude 

constructies’, daarna kwam het ‘plakwerk’ van de Romeinse renaissance, met 

haar ‘zonderlinge vormen en verhoudingen’, en hij had daarbij instemmend 

Viollet-le-Duc geciteerd.28 Maar of hij en de andere architectleden in de jury 

Cuypers’ inzending ook als zodanig begrepen, is de vraag. Op de volgende 

bijeenkomst van de leden in juni 1864, dus kort na de jurering, werd de vraag 

aan de orde gesteld in hoeverre ‘overgangsstijlen’ aan te bevelen waren.29 

Rose, Metzelaar en Godefroy speelden een dominante rol in deze 

bijeenkomsten – ook ditmaal – en wellicht was de vraag door een van hen 

ingebracht. Het ging in de discussie echter vooral over de overgang romaans-

gotisch en in het debat weerklinkt het gedachtegoed van Hübsch. Wel 

verwees het jonge lid Isaac Gosschalk in zijn repliek ook weer naar Viollet-le-



 

Duc en diens opvatting over de stijlontwikkeling als progressief proces, in 

tegenstelling tot het gebruikelijke denken in termen van groei, bloei en 

verval. Gosschalk verwierp echter het onderscheiden van perioden 

überhaupt: dit was zinloos, overgangen waren niet precies te bepalen, men 

kon hoogstens climaxen aangeven en hij stelde voor – in een repliek op Rose 

– voortaan slechts twee stijlen te onderscheiden, naar de constructiewijze: 

architraafstijl en boogstijl, om daarmee het ‘allegoriseren’ de pas af te 

snijden. Rose bleef echter het ornament als betekenisdrager verdedigen. 

Leliman viel Cuypers indirect bij toen hij in deze discussie stelde dat de 

‘overgangstijdperken’ juist een grote bron van inspiratie waren: ‘nimmer 

werd er meer en harder gewerkt en gedacht.30 



 

‘Style absolu’: ‘Plan A’ of ‘Plan B’  

 

Cuypers had het voor de jury nog ingewikkelder gemaakt. Hij zwengelde met 

zijn ontwerpen niet alleen een discussie aan over de keuze van het ornament 

voor de gevel, maar stelde ook de vraag aan de orde hoe het museum zich 

moest verhouden tot de stedenbouwkundige context, tot de openbare ruimte, 

het straatbeeld en het silhouet van de stad. Om effect te hebben – de term die 

zowel Pugin als Viollet-le-Duc gebruikten – moest een monumentaal gebouw 

niet alleen met de stijlvormen maar ook in zijn structuur reageren op de 

context en deze tegelijk bewust mee vormgeven, zo had hij in zijn 

kerkbouwpraktijk inmiddels geleerd en beproefd. Met de twee versies van 

zijn ontwerp, gemerkt ‘plan A’ en ‘plan B’, stelde hij dit probleem aan de orde, 

als eigen aan het oplossen van openbare opgaven. Het ornament bleef 

weliswaar een belangrijk gegeven in de karakterisering, in de betekenisgeving 

van het gebouw in de stad als sociale gemeenschap; maar daarnaast was er de 

meer essentiële vraag hoe het gebouw zich in organisatie, constructie en 

materialisatie, in plattegrond en compositie, moest verhouden tot de stad als 

ruimtelijk bouwwerk. De locatie werd zo tot een cruciaal gegeven bij het 

maken van een ontwerp. Zonder de exacte locatie te kennen was het, in de 

opvatting van Cuypers, niet mogelijk een goed gebouw te ontwerpen. Om die 

reden ging hij altijd ter plekke kijken vóór hij aan een ontwerp begon en 

probeerde hij inzicht te krijgen in de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen 

in het gebied.31 In architectenkringen in Nederland was dit contextgebonden 

bouwen als thema wel aan de orde, zoals al bleek uit de discussies in de 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, maar vooral in woord en 

geschrift, nog niet in concrete, uitgevoerde ontwerpen, zoals het geval was bij 

de kerken en de kerkelijke complexen van Cuypers. In het publieke 

kunstdebat werd het thema overschaduwd door de discussie over de correcte 

vorm van het nationale ornament. In het tumult dat ontstond toen de 

prijsvraagontwerpen voor het museum eenmaal bekend werden gemaakt, is 

dit aspect van zijn inzending naar de achtergrond verdwenen. Het is echter 

van groot belang voor het begrip van de ontwikkeling van zijn werk. 

Nu was er een probleem. Officieel was er voor het museum geen exacte 

locatie bekend. Het programma vermeldt slechts dat er ‘een van alle kanten 



 

toegankelijk terrein’ in Amsterdam beschikbaar was. Maar Cuypers wilde 

exact weten voor welke plek hij een gebouw moest maken en hij was er – 

ongetwijfeld via Thijm – achter gekomen dat de commissie twee locaties op 

het oog had: het (latere) Frederiksplein, vóór het bijna voltooide Paleis voor 

Volksvlijt (C. Outshoorn, 1859–1864) en buiten de Leidse Poort, in het 

zogenaamde Leidse Bosje, een onderdeel van de tot stadspark vermaakte 

vestingwerken.32 In de oude binnenstad had men geen geschikt perceel 

kunnen vinden en zo was het museum aan de rand van de stad 

terechtgekomen. In februari 1864 vroeg de commissie aan het 

gemeentebestuur om een optie op het Leidse Bosje.33 

 

Met de ontmanteling en sloop van de vestingwerken en het deels 

rechttrekken van de Singelgracht was in de loop van de jaren veertig en vijftig 

een uiterst strategisch gelegen strook grond rond de oude stad beschikbaar 

gekomen voor exploitatie. Met openbare gebouwen op de plaatsen van de 

voormalige stadspoorten dacht het gemeentebestuur van Amsterdam twee 

vliegen in één klap te slaan. Deze zouden een passende nieuwe afsluiting 

vormen van de radiaalstraten, die nu slechts een blik openden op de 

gesloopte vestingwerken en het verrommelde polderlandschap buiten de 

stad, en tegelijk konden ze als aanjager fungeren voor toekomstige 

investeringen in dit perifere gebied. Het gemeentebestuur speculeerde 

mogelijk op een herhaling van het effect teweeggebracht door het Paleis voor 

Volksvlijt. Met de komst van dit gebouw was een exercitieterrein aan de rand 

van de stad, bij de Utrechtse Poort, een stadsplein van allure geworden en 

een aantrekkelijke locatie voor de bouw van ‘luxe’ woningen. Initiatiefnemer 

Samuel Sarphati had bovendien een concessie gevraagd voor een nieuwe 

woonwijk in de polder buiten de poort – zoals aangeven bij de behandeling 

van de Willibrorduskerk. Met een minimale investering had de stad zo een 

fraai nieuw plein verkregen en het vooruitzicht op een nieuwe woonwijk en 

alles wees er op dat rond de Leidse Poort eenzelfde ontwikkeling viel te 

verwachten. Aan het voormalig wagenplein stond al de schouwburg (‘de 

houten kast’ van J.E. de Witte uit 177334) en de stad gonsde van geruchten 

over het initiatief van een aantal burgers om in de polder direct buiten de 

poort een stadspark aan te leggen, het latere Vondelpark, als semi-openbaar 



 

groen hart van een te stichten villapark. Sarphati had voor de zekerheid ook 

hier grond gekocht.35 Cuypers had inmiddels zijn oog laten vallen op de 

buitenplaats Leyerhoven, alias het theehuis Nabij Buiten, vlak achter het 

Leidse Bosje, als mogelijk nieuw woonhuis en werkplaats. Protesten van de 

nieuwe stadsingenieur J.G. van Niftrik, in januari 1864 aangetreden, dat het 

museum in het Leidse Bosje een ernstige belemmering zou vormen voor het 

verkeer, zeker bij de te verwachten uitbreidingen van de stad, werden 

vooralsnog genegeerd door het gemeentebestuur. Zijn verwijzingen naar de 

ongelukkige verkeerssituatie rond het Paleis voor Volksvlijt, dat de kruising 

van Weteringschans en Utrechtsestraat, van binnenring en uitvalsweg, 

volledig had geblokkeerd, mochten niet baten en zijn pleidooi deze 

gelegenheid aan te grijpen om zich ‘een vast plan voor de uitbreiding der stad 

voor den geest te stellen’ vond geen gehoor.36 De schaal van denken van Van 

Niftrik en zijn vooruitziende blik gingen die van het gemeentebestuur nog te 

boven en de museumcommissie kreeg haar optie, zij het slechts voor de 

termijn van een jaar.  

 

Al met al zat Cuypers in een moeilijk parket. Hij kende de mogelijke locaties 

en zal via Thijm al vóór het definitief besluit geweten hebben waar de 

voorkeur naar uit ging. Juist met het oog op de te verwachten discussie in de 

jury deed hij er echter alles aan te voorkomen dat vooraf bekend zou worden 

dat hij de ontwerper was van ‘Toute forme...’. Gezien het gotisch brandmerk 

dat zijn werk had gekregen bij de discussies rond het Haagse monument 

wilde hij ontwerp en ontwerper zolang mogelijk uit elkaar houden, in de hoop 

dat de vier ontwerpen ‘tezamen’ beoordeeld zouden worden.37 Hij had zijn 

inzending bewust in Keulen op de post gedaan om een Duits poststempel te 

verkrijgen en de toelichting was in het Frans gesteld. In de memorie van 

toelichting zei hij dan ook niets over de beweegredenen achter het ‘plan B’, 

dat met zijn ‘cour d’honneur’ geheel was toegesneden op de locatie in het 

Leidse Bosje. Voor een beschrijving verwees hij naar de toelichting bij ‘plan 

A’, die ‘grotendeels’ kon dienen voor ‘plan B’ en gaf bij dit laatste plan alleen 

een aparte begroting. Maar een schetsje bij zijn brief aan Thijm van 23 

februari laat zien dat hij onmiddellijk had begrepen wat de implicaties waren 

van de gekozen locatie voor de ontwikkeling van het gebouw. Gedetailleerd 



 

geeft hij hierin aan hoe hij zich het museum idealiter voorstelde in de 

toekomstige stedenbouwkundige situatie en begint deze laatste ook meteen te 

corrigeren. Hij schetst de aanpassingen die er wat hem betreft aan de loop 

van de Singelgracht en de vorm van de kavel zouden moeten worden gedaan 

om het gebouw goed te positioneren, slagvaardig opgesteld tussen twee 

voormalige bolwerken, aan het Leidseplein, in de as van de Leidsestraat en 

zorgvuldig gealigneerd met de schouwburg en de gevangenis (een sobere, 

maar sterk sprekende baksteenbouw van I. Warnsinck uit 1847) als de directe 

monumentale buren in het straatbeeld. Zonder het te zeggen was hij met zijn 

twee plannen dus op zoek naar het vanuit de stedelijke ruimte en de 

organisatie van het gebouw meest effectieve antwoord op de locatie. En met 

het schetsje hoopte hij dit duidelijk te hebben gemaakt, ongetwijfeld om 

Thijm in de gelegenheid te stellen de bedoeling van zijn ‘plan B’, zonodig 

terloops, te kunnen aanduiden bij de beoordeling door de jury. Maar zowel de 

bedoeling van ‘plan B’ als van Cuypers’ schetsje lijkt Thijm te zijn ontgaan. 

Hij gaat er in hun correspondentie niet op in en ook bij de jurering stelde hij 

deze – voor zover na te gaan – niet aan de orde. Thijm maakte zich vooral 

zorgen over de esthetische en de politieke of ideologische implicaties van de 

stijl. De essentie van Cuypers’ inzending, zijn openlijke worsteling met de 

nieuwe opgave een monumentaal openbaar gebouw een plaats te geven in de 

ruimtelijke structuur van de zich transformerende stad, lijkt niet tot hem te 

zijn doorgedrongen.  

 

Hoe zagen Cuypers’ oplossingen er nu precies uit en hoe beargumenteerde hij 

zijn ontwerpkeuzes in de memorie van toelichting voor de jury?  

In ‘plan A’ maakt het gebouw monumentaal front naar de stad. Het 

presenteert zich als een vrijstaand, autonoom bouwwerk met een gesloten 

voorgevel aan de straat. De carrévormige plattegrond ontwikkelt zich vanuit 

de middenas met de centrale hal en, direct daarachter, een groot halfrond 

auditorium.38 De verschillende museumzalen sluiten hier in een gesloten 

rondgang bij aan. Directiekantoren en conciërgewoning zijn ondergebracht in 

twee aparte vleugels aan de achterzijde van het gebouw en vormen tegelijk de 

begrenzing van een met een muur afgesloten achterhof; de bijgevoegde 

perspectieftekening suggereert dat hij zich hier een tuin voorstelde. Cuypers 



 

koos dus voor een klassieke, regelmatige ordening van de plattegrond, door 

hem in de memorie van toelichting onderbouwd met een belangrijk praktisch 

argument: de circulatie. Een efficiënte en uit educatief oogpunt effectieve 

rondgang van de bezoeker was een steeds belangrijker thema in de discussies 

rond de ontwikkeling van de typologie van het museumgebouw in deze jaren. 

En met deze, door Durand, Schinkel en Stüler in de eerste helft van de 

negentiende eeuw ontwikkelde dispositie konden de bezoekers ‘toujours 

comme en cortège’ hun ronde maken, zonder op hun schreden te hoeven 

terugkeren of andere bezoekers hinderlijk te kruisen.39 De ruime 

binnenhoven zorgden daarbij voor zijlicht in de zalen op de begane grond. 

Met een chronologische ordening van de kunstwerken, zoals Cuypers 

voorstelde in de memorie van toelichting, zou deze rondgang tegelijk een 

wandeling vormen door de Nederlandse kunstgeschiedenis, waarbij de 

werken in hun historische context (‘dans leur jour véritable’) zouden worden 

getoond in qua stijl bijpassend aangeklede zalen.40 Naar bekende 

voorbeelden als het Musée des Monuments Français in Parijs, ingericht door 

Alexandre Lenoir, het Crystal Palace te Sydenham, door Owen Jones 

heringericht als een reeks stijlkamers, en vooral Stülers Neues Museum te 

Berlijn, met de historieschilderingen van Kaulbach verheven tot 

geschiedboek van de Duitse kunst en cultuur, transformeerde ook Cuypers 

het kunstmuseum tot kunst- of cultuurhistorisch museum, een aspect dat in 

het prijsvraagprogramma zo niet aan de orde was gesteld.41  

De binnenhoven heeft hij voor het publiek toegankelijk gemaakt en 

gereserveerd voor bouwfragmenten van archeologische waarde. Het 

programma vroeg ook hier niet om. Maar Cuypers en Thijm speelden – zoals 

eerder aangehaald – al enige tijd met de gedachte naar het voorbeeld van de 

Fransen en de Engelsen een architectuurmuseum op te zetten met 

voorbeelden van ‘goede kunstvoorwerpen’ – of het daarbij ging om 

historische bouwfragmenten en afgietsels of een mengeling van oude en 

nieuwe stukken blijft onduidelijk – en Cuypers zag zijn kans schoon dit idee 

te realiseren.42 Hij blijkt, kortom, steeds alert te zijn geweest op 

ontwikkelingen in de museumbouw en nam die op in zijn ontwerp, voor zover 

deze in zijn opvatting van de maatschappelijke functie van het museum te pas 

kwamen.  



 

De symmetrische hoofdgevel gaf, zo schrijft Cuypers in zijn toelichting, 

uitdrukking aan de inhoud van het gebouw: in het midden de vestibule, die al 

door zijn ‘aspect extérieur’ liet zien dat men hier te maken had met ‘un Musée 

d’oeuvres d’art, consacré à la mémoire du premier Souverain de la dynastie 

d’Orange Nassau’. Deze ‘vestibule patriotique’ zou – indien het Leidse Bosje 

de locatie zou worden van het museum – in de as van de Leidsestraat komen 

te staan. Aan weerszijden daarvan sloten de tentoonstellingszalen aan,43 

terwijl op de verdieping de grote zalen voor de pronkstukken van de 

zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst waren 

ondergebracht, van buiten herkenbaar aan de gesloten wanden en de hoge 

dakramen voor het bovenlicht.  

Bij de oplossing van het bovenlicht – waar expliciet om werd gevraagd in het 

programma – stond Cuypers voor een dilemma. Dit was een relatief nieuw 

thema in de museumbouw. De toepassing van legramen in het schuine 

dakvlak was hierbij gebruikelijk. Daarmee kon de invalshoek van het licht 

worden gestuurd. Deze werden veelal gecombineerd met een (glazen) velum 

in het plafond van de zaal, om de lichtsterkte te temperen, en een 

koofconstructie langs de bovenrand van de hangwand, om direct invallend 

licht op de schilderijen – de ‘hinderlijke schittering’ – te weren. Cuypers koos 

echter voor verticaal geplaatste ramen in enorme dakkapellen, door hem 

aangeduid als ‘lucarnes’. Hij gaf technische argumenten voor deze oplossing: 

horizontaal of diagonaal geplaatste legramen zouden in de winter 

ondersneeuwen en binnen problemen opleveren met afdruipend 

condenswater; de verticale ramen van de ‘lucarnes’ hadden deze nadelen niet 

en konden bovendien in de zomer worden opengezet voor ventilatie. Maar 

zijn voornaamste argument was esthetisch van aard: legramen verstoorden 

de ‘physionomie monumentale’ van het gebouw, omdat ze de kap op weinig 

‘grandiose’ wijze doorsneden, zo schreef hij in de memorie van toelichting, 

terwijl de grote, hoge ‘lucarnes’ in hun rijke variëteit juist het ‘aspect 

monumentale’ van de gevel vergrootten: deze won hiermee aan ‘élévation’ en 

‘ornementation’.44 De geleding van de voorgevel volgt verder letterlijk het 

stramien van de gewelfconstructie, afleesbaar aan de steunberen, slechts 

gescandeerd door de ‘lucarnes’ en aan de hoeken beëindigd met bescheiden 

traptorentjes, nodig voor de interne circulatie. De in museumgebouwen 



 

veelvuldig toegepaste driedeling in middenrisaliet, vleugels en 

hoekpaviljoens, ontleend aan de classicistische paleisbouw, werd door 

Cuypers – evenals door Stüler en Deane en Woodward – uit rationele en 

contextuele overwegingen losgelaten: er was geen reden voor hoekpaviljoens, 

dus liet hij deze weg.  

Het is duidelijk welk beeld hij nastreefde: een eenvoudige hoofdvorm, gedekt 

door een steile kap, verlevendigd door het scherp getekende silhouet van de 

‘lucarnes’ en geleed door een fors – want uit praktisch en symbolisch oogpunt 

‘rationeel’ – middenrisaliet. Het ornament zou worden ingezet om het 

silhouet te ondersteunen: bekroningen met ‘fleurons’ en ‘epis (...) se 

détachant si fortement sur le ciel’, moesten van verre het oog trekken; de 

‘flore architecturale’ werd daarbij niet op het gebouw geplakt, zo schreef hij, 

maar de steen zélf zou zich als het ware openen, zonder te vervallen in 

serviele imitatie van de natuur: ieder ornament werd naar een ander bloem- 

of plantmotief gestileerd. Om het ‘aspect pittoresque’ van het gebouw nog te 

versterken, zouden de ‘lucarnes’ bekroond worden met ornament in lood en 

ijzer.45 

In de memorie van toelichting onderstreepte Cuypers dat met de ‘lucarnes’ 

qua belichting hetzelfde resultaat werd bereikt als in de tentoonstellingszaal 

van Arti et Amicitiae in Amsterdam – het voorbeeld genoemd in het 

programma van eisen – namelijk voldoende afstand tussen de schilderijen en 

‘le point de réflexion de la lumière’.46 Of zijn oplossing erg effectief zou zijn 

geweest valt in het licht van de latere technische ontwikkelingen op dit gebied 

te betwijfelen. Het wetenschappelijk onderzoek naar de belichting van 

schilderijen stond echter in de kinderschoenen en kwam pas in de loop van 

de jaren zestig in beweging met het werk van E. Magnus en A. Tiede – 

waarover meer in het hoofdstuk over het Rijksmuseum.47 Relevant hier is dat 

Cuypers in het spanningsveld tussen techniek en esthetiek, tussen het 

programma en zijn architectuuropvatting, op zoek ging naar nieuwe 

motieven. Ook hier is sprake van ‘Neubildung’. Vanuit de historische 

voorbeelden – prototypen voor de renaissancevarianten van de ‘lucarnes’ zijn 

bijvoorbeeld te vinden in het werk in Nederlandse renaissancestijl van de Van 

Steenwinckels in Denemarken, met name de beurs te Kopenhagen48 – en 

kijkend naar eigentijdse oplossingen – Deane en Woodward worstelden in 



 

het Oxford University Museum eveneens met daklichten49 – werd een nieuw 

element geïntroduceerd in de monumentale architectuur.50  

In lijn met de rationele traditie kregen de grootste en belangrijkste ruimten 

ook de belangrijkste plaats in de compositie, karakteriseert Cuypers het 

exterieur in de memorie van toelichting. Helderheid (‘clarté’) stond, als 

onafscheidelijke kompaan van de goede smaak, steeds voorop in de 

architectuur en helderheid wilde zeggen: ‘l’expression nette et franche des 

besoins à satisfaire, et des moyens d’y satisfaire, c.à.d. de la destination et de 

l’usage de la bâtisse’, aldus Cuypers. Voor wie het na het motto en de 

inleiding nog niet had begrepen, vatte hij hiermee zijn aan Viollet-le-Duc 

ontleende credo nog eens samen. In lijn met diens lessen legde hij daarbij – 

waarschijnlijk om de classicistisch rationalisten in de jury te paaien – een 

verband met de Grieken, en stelde dat die, net als hij in dit plan, ‘rationeel’ 

waren, in die zin dat hun gebouwen simpel waren en eenvoudig te begrijpen: 

‘sans équivoque ni mensonge’, zonder dubbelzinnigheid of leugen.51 Zijn 

uitleg van het begrip ‘clarté’ is echter ook te lezen als zijn definitie van het 

begrip schilderachtig of ‘pittoresque’, dat hij in de memorie van toelichting 

een aantal keren gebruikte, sprekend over de architectonische compositie.52 

In de betekenis van dat begrip voor zijn werk lag, zoals al eerder duidelijk 

werd en nog zal blijken, een belangrijk verschil tussen hem en de 

classicistisch rationalisten. 

 

Met zijn directe verwijzingen naar het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen 

en het University Museum te Oxford was de gotische variant van plan ‘A’ voor 

de jury onmiddellijk herkenbaar als manifestatie van het nieuwe beeld van de 

nieuwe openbare architectuur, voortgekomen uit de neogotische beweging. 

Het Oxford University Museum of Natural History van Deane en Woodward 

uit 1854–1860 was als omstreden doorbraak van de gotici in de ‘battle of 

styles’ vaak gepubliceerd. Cuypers zelf had het mogelijk bezocht op zijn reis 

naar Engeland.53 De prijsvraag voor dit gebouw was tevens de aanleiding 

geweest voor Streets pleidooi om de ‘ware beginselen’ ook in openbare 

gebouwen toe te passen.54 Het Wallraf-Richartz-Museum, uiteindelijk 

uitgevoerd naar plannen van Raschdorf en Felten uit 1855–1861 behoorde, 

als gezegd, tot het studiemateriaal van de commissie en het is mogelijk dat 



 

Cuypers hun via Thijm heeft gewezen op het belang van dit museum, dat hij 

kende vanaf de opening in 1861.55 Met zijn verwijzingen naar deze gebouwen 

onderstreepte Cuypers de richting waar hij toe behoorde. 

Cuypers voegde – naar zijn op volksopvoeding gerichte opvatting van het 

gebouw – naast het ornament een betekenisdrager toe aan de gevel van het 

museum: het beeldprogramma. Dergelijke programma’s kregen na het 

midden van de negentiende eeuw een steeds belangrijkere rol in het 

karakteriseren van nieuwe gebouwtypen, waar voor, zoals bij het museum, de 

vraag naar een zich als vanzelfsprekend met de functie associërende stijl niet 

eenvoudig te beantwoorden was. Het beeldprogramma nam daarbij in zekere 

zin de rol over van de historische motieven voor het illustreren van de 

functie. Het werd bovendien ingezet om met de kunstwerken in het museum 

een coherent beeldverhaal te vormen en zo de cultuurhistorische samenhang 

tussen de kunstwerken te herstellen.56 De beeldprogramma’s waren dus ook 

een remedie voor het eerder geschetste probleem van het museum als 

‘knekelpakhuis’ (Thijm), waar de kunstwerken los van hun historische 

context, als ‘l’art pour l’art’ werden getoond. En dit laatste is aan de orde bij 

Cuypers, zij het nog in onderzoekende vorm.  

Het ontwerp voor het decoratieprogramma van de voorgevel en de centrale 

hal ondersteunt de driedubbele betekenis van het museum, zo stelde hij in de 

memorie van toelichting: nationaal monument, ereteken voor het vorstenhuis 

en pantheon van de vaderlandse kunst. Buiten wordt boven de hoofdingang 

de nationale en artistieke betekenis van het gebouw duidelijk gemaakt door 

een reeks portretten van Nederlands grote cultuurvorsten: Karel de Grote, 

bouwer van het Valkhof te Nijmegen, Willem II van Nassau, bouwer van de 

Ridderzaal, Gerhard van Nassau en zijn vrouw, stichters van de Munsterkerk 

te Roermond, en Willem van Oranje, beschermheer van de kunsten. Het 

museum zelf wordt daarmee in zekere zin het jongste gebouw in een illustere 

reeks koninklijke, of koninklijk geïnspireerde bouwwerken van nationale 

importantie en tevens de eerste monumentale manifestatie van het huis van 

Oranje in de hoofdstad. Tegen de contreforten zijn bovendien de ‘prinsen’ 

van de Nederlandse kunsten opgesteld: Eggert, bouwer van de Nieuwe Kerk 

te Amsterdam, Allert du Hamel, bouwer van de toren van de St. 

Janskathedraal in Den Bosch, Jan van den Doem, architect van de Dom in 



 

Utrecht en een reeks vaderen van de Hollandse schilderscholen.57 Opvallend 

afwezig in dit lijstje zijn Hendrick de Keyser, Lieven de Key, Pieter Post, 

Jacob van Campen en de gebroeders Vingboons.  

Binnen in de hal wordt het beeld van Willem I, weergegeven in zittende 

houding, omgeven door historieschilderingen in de boogvelden van de 

koepel. Ter verantwoording van deze beschildering verwijst Cuypers naar de 

bewijzen gevonden door archeologen dat de Grieken en alle na hen komende 

volkeren in Europa, tot aan de Scandinaviërs toe, hun gebouwen 

beschilderden, met als belangrijkste voorbeeld karolingische kunst.58 Maar 

het paste natuurlijk geheel in zijn opvatting van het museum. Hij was goed op 

de hoogte van de ontwikkelingen in dit genre, onder meer via zijn vrienden 

Guffens en Swerts. Thijm had de tentoonstelling van de kartons voor hun 

wandschilderingen, waaronder de beschildering van de Beurs in Antwerpen, 

in Amsterdam in 1861 aangegrepen om een pleidooi te houden voor een 

herleving van de allegorische en historische beschildering van gebouwen in 

Nederland. In een vierdelige recensie in De Tijd legde hij de wortels van de 

nieuwe bloei van het genre bij Dürer en de ‘duitsche en dietsche’ meesters 

van de vijftiende eeuw, verwees hij naar het werk van schilders als Overbeck, 

Degen, Kaulbach, Schnorr von Carolsfeld en Flandrin, die in de omringende 

landen al het voortouw hadden genomen, roemde de Belgische regering, die 

met de opdrachten aan Guffens en Swerts voor de beschildering van 

openbare gebouwen de ‘verzustering’ van bouw- en schilderkunst had 

bevorderd en onderstreepte hij tot slot het belang van dergelijke 

wandschilderingen als ‘zichtbare lessen’ met als doel ‘het familieleven’ en het 

‘weven en streven’ van de maatschappij ‘te verzoeten, te verheffen en op te 

luisteren’.59 

Cuypers’ historieschilderingen brengen de hoogtepunten in de herstelde 

relatie tussen de jonge natie en de Oranje-dynastie tot uitdrukking, 

toegespitst op belangrijke gebeurtenissen in wetgeving, industrie, landbouw 

en leger. Hij dacht daarbij aan de kroning van Willem I en zijn eed op de 

grondwet; de terugkeer van Willem II als held van Waterloo; de drooglegging 

van de Haarlemmermeer onder Willem III en het heldhaftige en nobele 

optreden van de vorst bij de watersnood van 1861. Het museum zou daarmee 

tevens een actualiteitengalerij worden, met scènes die representatief waren 



 

voor de bindende rol van Oranje voor volk en natie. Daaronder dacht hij zich 

een galerij met portretten van de voornaamste helden uit deze scènes; daar 

weer onder portretten van de kopstukken uit de vaderlandse geschiedenis en 

kunstgeschiedenis en daartussen, aan de kraagstenen, allegorische 

voorstellingen van trivium en quadrivium. In het glazen velum onder het 

daklicht stelde hij voor in het midden het wapen van Oranje te plaatsen met 

daaromheen allegorieën op moed, kracht, wijsheid en trouw:60 kortom, de 

sinds Kaulbachs schilderingen in het Neue Museum inmiddels gebruikelijke 

aaneenschakeling van verleden en heden als toonbeeld voor de toekomst.61 

De toekomst is nadrukkelijk verdisconteerd in het plan: Cuypers heeft 

plaatsen gereserveerd voor kunstenaars die men in later tijd een plaats in de 

eregalerij waardig zou achten. Ook in het gebouw wordt rekening gehouden 

met de ontwikkeling van de kunst, met de ‘progrès continu’. Handig hield hij 

daarmee ook de optie open desgewenst kunstenaars toe te voegen uit 

renaissance en barok.  

In tegenstelling tot de voorgevel zijn de overige gevels, geheel in 

overeenstemming met hun functie, meer schilderachtig – ‘plus pittoresque’ – 

van compositie, zo vervolgde Cuypers zijn toelichting.62 Forse 

hoogteverschillen in de zalen doen aan de achterzijde de driedeling van het 

gebouw vanzelf sterker spreken en de symmetrische gevel krijgt hier een 

subtiel asymmetrisch tegenwicht door de twee voorspringende 

dienstvleugels, die naar hun functie verschillend zijn uitgewerkt. Een opstand 

van het achteraanzicht is helaas niet bewaard gebleven, zodat onduidelijk 

blijft hoe deze compositie precies in elkaar zit. De zijgevels tonen een vrije 

compositie. De hoge topgevel aan de kop van de hoofdvleugel krijgt hier over 

de lagere zijvleugels heen een compositorisch tegenwicht in de vleugels met 

de directievertrekken (noordwestzijde) en de conciërgewoning 

(zuidoostzijde), ieder met een geprononceerde traptoren voorzien van ranke 

spits. Een lagere topgevel tussen hoofdvleugel en traptoren in laat, geheel 

rationeel, zien waar zij- en achtervleugel elkaar snijden. Zelfbewust 

introduceerde Cuypers met dit gevelbeeld de vrije, organische compositie op 

een zichtlocatie in het Amsterdamse stadsbeeld. Hij onderstreepte dit feit 

met de bijgevoegde perspectieftekening, waarin de symmetrische hoofdgevel 

en de schilderachtige opeenvolging van architectonische motieven in de 



 

zijgevel als van gelijke importantie zijn weergegeven in een scherp overhoeks 

aanzicht. In de toelichting gebruikte hij voor de karakterisering van de 

zijgevels het begrip ‘pondérées’ – te vertalen als: in evenwicht gebracht. Voor 

de kenner was dit niet mis te verstaan als een verwijzing naar Viollet-le-Duc, 

in het bijzonder diens nadere uitwerking van de rationele beginselen in de 

architectonische compositie in het tiende Entretien. Hierin contrasteerde 

Viollet-le-Duc, zoals Pugin overigens al eerder had gedaan, het klassieke 

principe van de symmetrie met een aan de Middeleeuwen ontleende 

interpretatie van het principe gebaseerd op evenwicht en harmonie: ‘la 

pondération, en effet, est l’art de faire admettre l’achèvement, là où la 

symétrie fait défaut’.63 Het belangrijkste onderscheid tussen symmetrie en 

pondération zit in de omgang met variatie. Een rigoureus gevolgd 

programma kon vanzelf ook een onregelmatige dispositie opleveren. Dat was 

op zich niets bijzonders. Maar het was aan de architect ‘à faire que ce plan 

irrégulier présente en élévation un ensemble pondéré’, het is aan ons, 

artiesten om er voor te zorgen dat het gebouw geen ‘wankele’ of ‘onaffe’ 

indruk maakt, aldus Viollet-le-Duc.64 Hij gaf daarbij ook een geometrische 

methode om aan de hand van hulplijnen de juiste verhoudingen tussen 

heterogene elementen exact vast te kunnen stellen en illustreerde dit met het 

ontwerp van een eenvoudig raadhuis met een toren en één grote zaal. 

Dwangmatige toepassing van symmetrie zou betekenen dat de toren in het 

midden moest staan en de zaal dus in tweeën werd gedeeld, of dat er een 

kostbare en leugenachtige hulpconstructie moest worden verzonnen om de 

toren midden boven de zaal te kunnen plaatsen. Logisch redenerend zette hij 

de toren náást de zaal en liet zien hoe daarbij de juiste maatverhoudingen 

tussen de breedte van het raadhuis en de hoogte van de toren te vinden om 

deze asymmetrische compositie in evenwicht te brengen, te ‘pondereren’.  

Cuypers gaf aan – in overeenstemming met Viollet-le-Duc – dat dit principe 

twee kanten heeft. Enerzijds gaat het om de logische uitdrukking van het 

programma in de compositie, niet gehinderd door een opgelegde formele 

canon. Anderzijds moet de architect rekening houden met het effect van deze 

compositie op de beschouwer. De uitdrukking van de functies heeft artistieke 

correctie nodig om optimaal werkzaam te zijn. De schoorstenen waren 

bewust voorzien van monumentale pijpen, om meer beweging te brengen in 



 

het silhouet – ‘les chéminées (...) doivent contribuer à donner plus de 

mouvement à la silhouette du bâtiment’ – zo legde hij uit in zijn toelichting 

en onderstreepte daarmee dat in de dimensionering en detaillering van zijn 

gebouw ook het in beweging veranderende perspectief van de beschouwer is 

meegenomen. In de ogen van de zich voortbewegende beschouwer verandert 

het aspect van het gebouw continu: ieder nieuw beeld schuift over eerder 

waargenomen beelden, een effect dat vierdimensionaal genoemd zou kunnen 

worden. Cuypers beheerste dit effect inmiddels tot in de finesses, zoals bleek 

bij de behandeling van het ontwerp voor de Willibrorduskerk in Amsterdam. 

En aangezien het verkeer bij de beoogde locatie langs de zijkanten van het 

museum de stad in en uit zou stromen, was juist dit zijaanzicht van groot 

belang voor de beleving van het gebouw. Als om dit nog eens te onderstrepen, 

stoffeerde hij de perspectieftekening met een koets die langs het gebouw de 

stad in rijdt en een stoet van wandelaars die het zijaanzicht bewonderen.  

 

Ter onderbouwing van zijn materiaalkeuze verwees Cuypers naar de eis in het 

prijsvraagprogramma dat deze geëvenredigd moest zijn niet alleen aan 

‘l’intention monumentale’ van het gebouw, maar bovenal aan ‘sa destination 

pratique’65 en hij gaf een reeks argumenten voor zijn keuze voor baksteen, 

wetende dat hier een potentieel punt van discussie lag met de jury. Hij nam 

afstand van de opvatting dat een monumentaal gebouw van natuursteen zou 

moeten zijn, of, bij gebrek aan middelen, natuursteen zou moeten imiteren in 

pleisterwerk. Baksteen paste bij het drieledig karakter van het gebouw als 

monument, als museum en als nationale instelling: ‘en Hollande le caractère 

national doit préférer la belle maçonnerie en briques hollandaises’, zo stelde 

hij, en voegde daar als argument aan toe dat baksteen juist in Amsterdam 

geëigend was: ‘vu l’harmonie générale de la ville’. Het stadsbeeld waarin het 

gebouw werd geplaatst en de bouwkundige traditie die dit vertegenwoordigde 

was dus mede bepalend voor de materiaalkeuze.  

Kleur speelde hierbij een belangrijke rol. Uitvoerig beschreef Cuypers de 

kleurschakeringen in de gevel die zouden ontstaan door het samenspel van de 

rode baksteen en lichte natuursteen – donkere hardsteen voor zwaarbelaste 

delen als plinten en treden, lichte zandsteen voor het raamwerk van 

kordonbanden, lijsten en dekstenen die het muurwerk verstevigen en 



 

beschermen en voor de gebeeldhouwde sluitstenen, gevelbekroningen en 

schoorsteenpijpen – het geheel afgesloten door een dakrand in terracotta en 

gedekt door de hoge kap in donker leisteen. De voorkeur voor een strak 

dakvlak won het hier blijkbaar van de voorkeur voor nationale materialen: 

gesmoorde dakpannen zouden in Holland meer voor de hand liggen, al moet 

gezegd worden dat Cuypers – met Thijm – de bouwkunst van de Zuidelijke 

Nederlanden nadrukkelijk als deel van de nationale cultuurgeschiedenis 

beschouwde en daar was de toepassing van leisteen gebruikelijk.66 Kleur 

droeg dus bij aan de expressie van de constructie door de gebruikte 

materialen – hout en ijzer werden bewust in met het steenwerk 

contrasterende kleuren geschilderd – en hielp op letterlijk schilderachtige 

wijze, ‘ton sur ton’, de betekenis van het gebouw tot uitdrukking te brengen. 

Maar Cuypers voegde hier in zijn memorie van toelichting nog een aspect aan 

toe. Hij zag kleur ook als communicatiemiddel in overdrachtelijke zin, als 

middel dat ingezet kan worden om een relatie te leggen tussen het gebouw en 

zijn functie, zijn letterlijke ‘inhoud’. Meesterwerken van kleur behoren, zo 

stelde hij, in een kleurrijk gebouw: ‘les murs, par la variété de la couleur des 

matériaux (...) offrent un extérieur en harmonie avec les chefs-d’oeuvre de 

peinture à l’intérieur’.67 Dit wat curieuze associationisme onderstreept het 

ontbreken van een conventie in het karakteriseren van een gebouw als 

museum – al kan Cuypers zich hebben laten inspireren door de ‘Ruskinian 

gothic’ van het Oxford University Museum, waar door de educatieve 

toepassing van verschillende soorten natuursteen voor de dragende 

neogotische zuilen rond de binnenplaats eveneens de materialen werden 

ingezet om een associatie te maken tussen gebouw en inhoud, hier: tussen 

architectuur en geologie.68 

Als uitgangspunt voor de opzet van het museumontwerp nam Cuypers de 

formele ontwerpschema’s van Durand, hem bijgebracht aan de Academie. 

Maar in de uitwerking maakte hij zich daar los van. De compositie werd niet 

onderworpen aan diens strikte moduulsysteem en de formele wetten van de 

symmetrie, maar komt ‘organisch’ voort uit de logica van het programma en 

de ordening in de stedenbouwkundige context. Juist over dat laatste lijkt hij 

niet tevreden te zijn geweest in ‘plan A’. Wat dit plan miste was een 

voorruimte. De gevel staat direct aan de straat, en de weinige ruimte die er is 



 

tussen het gebouw en het water van de Singelgracht zou, zo kon ook Cuypers 

voorzien, steeds intensiever benut gaan worden voor het toenemend verkeer 

van de oude stad naar het nieuwe (Vondel)park en de stadsuitbreidingen 

daaromheen. Het zou zich daardoor, zowel in het straatbeeld als in het 

dagelijks gebruik, voordoen als een formeel, afstandelijk, autonoom gebouw, 

dat zich ruimtelijk en organisatorisch slechts moeizaam verbindt met de stad 

en het stedelijk leven. Alleen de voorspringende arcade en de ingangspartij 

leggen in dit plan een relatie tussen straat en gebouw op het niveau van de 

passant: naar Pugins idee van ‘multiplicatie’ was de toegang niet voorzien van 

één grote deur, maar van drie entrees, op de schaal van de bezoeker en 

gerelateerd aan de verkeersstromen: een monumentale deur in het midden 

voor de vorst, links en rechts deuren voor in- respectievelijk uitgaande 

bezoekers. In ‘plan B’ loste Cuypers dit probleem, het organisch verband met 

de stad, even simpel als effectief op door het gebouw om te draaien. De 

diensthof werd zo voorplein, de ‘basse cour’ getransformeerd tot ‘cour 

d’honneur’. Daarmee veranderde het gebouw echter ook radicaal van 

karakter. 

 

In ‘plan A’ zou de voorgevel van het museum – als gezegd – met de 

‘patriottische vestibule’ de visuele afsluiting vormen van het lange perspectief 

van de Leidsestraat en figureren als monumentale vierde wand van het 

Leidseplein. Het plein zou echter niet daadwerkelijk als voorplein van het 

gebouw kunnen functioneren. De brede Singelgracht zou altijd een barrière 

blijven. Cuypers realiseerde zich dit en in zijn schetsje voor de 

stedenbouwkundige situering van het museum stelt hij de gracht aanzienlijk 

smaller voor, om het museum dichter bij het plein te brengen. Maar het 

probleem was daarmee niet opgelost. Het gebouw bleef een achterdecor, een 

coulisse in het tot romantische landschapspark getransformeerde bolwerk 

aan de rand van de stad. Het liep daarbij het risico voor het oog weg te 

zakken in de dieper gelegen polder, zeker gezien vanuit de Leidsestraat. Ook 

dit realiseerde hij zich, zo blijkt uit de toelichting, en probeerde er ook in 

‘plan A’ iets aan te doen. Hij plaatste het gebouw op een ruim twee meter 

hoog souterrain, waar niet om was gevraagd, met als argumenten dat het 

gebouw beter drooggehouden zou blijven in de vochtige polder en er ruimte 



 

zou zijn voor de technische installaties; stilzwijgend wees hij de jury daarmee 

op een lacune in het programma: deze waren niet voorzien in het 

programma. Maar het werkelijke argument gaf hij als laatste: het was nodig 

om het ‘aspect pittoresque’ van zijn architectonisch kunstwerk te 

versterken.69 Zonder dit voetstuk zou het museum voor het oog wegzakken 

achter de hoge kades van de Singelgracht – het boezemwater van de 

stadpolder Amsterdam – en mogelijk zelfs goeddeels verdwijnen in de polder, 

want of het bouwterrein zou worden opgehoogd en gelijkgetrokken met het 

maaiveld van de oude stad was nog een open vraag. 70 Om dezelfde reden 

koos hij voor de ‘lucarnes’ in plaats van liggende glasramen: zo bleef de 

kapvorm gaaf en won de gevel aan hoogte, wat ook weer het effect in het 

stadsbeeld, het ‘aspect monumental’ ten goede kwam.71 

 

In ‘plan B’ pakte hij het echter radicaal anders aan en organiseerde de 

ontsluiting van het gebouw rond een voorplein. Vooruitlopend op de 

toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen zou er in deze variant steeds 

een besloten verkeersruimte zijn vóór het gebouw, als overgang tussen het 

drukke verkeer van de stad en de gewijde sfeer van de kunst. Het thema van 

de ‘parvis’, afkomstig uit zijn kerkbouwpraktijk – zie de lessen van 

Eindhoven, Alkmaar, Doetinchem en Amsterdam – wordt hier door Cuypers 

getoetst op zijn bruikbaarheid bij het zoeken naar mogelijkheden voor de 

betekenisgeving van een burgerlijk openbaar gebouw. In essentie ging het bij 

de kerkontwerpen om de vraag hoe een openbaar gebouw zich verhoudt tot 

de openbare ruimte, waarbij het perspectief van de beschouwer, de gebruiker, 

de gelovige steeds het uitgangspunt was in de vormgeving. Bij het museum 

was dit niet anders. Het gebouw moest niet alleen op een schilderachtige 

wijze zijn functies tot uitdrukking brengen, maar tegelijk de stedelijke ruimte 

op een voor de burger aangename en tevens leerzame wijze vormgeven. Het 

idee van ‘l’enseignement de la rue’ – het opvoedende aspect in de vormgeving 

van de openbare ruimte – wordt hier door Cuypers nadrukkelijk aan de orde 

gesteld en voor het eerst ook de rol daarin van de openbare monumenten 

door hem onderzocht. De reeks middelen die hij al lerend en 

experimenterend in zijn kerkbouwpraktijk had ingezet om de gebruiker aan 

te spreken (voorplein of ‘parvis’, ‘pondération’, multiplicatie, 



 

perspectiefcorrecties, het ‘silhouetteren’, expressief en kleurrijk 

materiaalgebruik, historische motieven, ornament en beeldprogramma’s), 

liet hij nu los op de seculiere bouwkunst.  

In ‘plan A’ werd daarbij in het bijzonder het silhouetteren ingezet als middel 

om de functie dynamisch gestalte te geven in het stadsbeeld, deze onderdeel 

te maken van het stedelijk leven. In ‘plan B’ introduceerde hij het thema van 

het voorplein, van de openbare ruimtevormen, waarmee het gebouw als 

zelfstandig orgaan tegelijk wordt aangehaakt aan het levend mechaniek van 

de stad. In het zevende Entretien was Viollet-le-Duc hier uitgebreid op 

ingegaan bij de behandeling van de ‘mise en scène’ van het gebouw. Hij 

verweet zijn tijdgenoten hun onvermogen een gebouw te relateren aan de 

omliggende straten en pleinen en verwees daarbij naar de Italiaanse 

stadstaatjes uit de late Middeleeuwen en de Renaissance, waar men, beter 

dan in Frankrijk, aan de ‘heidense’ tradities had vastgehouden, waarin een 

publiek gebouw steeds werd gebonden aan een openbare ruimte.72 In deel 

zeven van de Dictionnaire, verschenen in 1864, toen Cuypers’ plan 

waarschijnlijk net klaar was, besteedde hij een lemma aan het ‘parvis’, het 

voorplein van de kerk. Hij zag dit als een overblijfsel van de omsloten 

voorruimten van de Griekse en Romeinse tempels, toen bedoeld om de entree 

af te schermen van het gedrang op de openbare weg. Bij de middeleeuwse 

kathedraal, naar zijn idee een publieksgericht gebouw: ‘monument 

accessible, fait pour la cité, ouvert à toute réunion’, was deze besloten 

voorruimte getransformeerd tot een nadrukkelijk open en openbaar platform 

vóór de kerk, slechts omgeven door lage afzettingen om de grens van de 

jurisdictie van de bisschop aan te duiden.73 Zo zette Cuypers het voorplein 

ook in bij ‘Plan B’. Wijs geworden door de worstelingen om greep te krijgen 

op de voorruimten van zijn kerken – met name in Alkmaar, Eindhoven en 

Amsterdam – trachtte hij het probleem in het gebouw zelf op te lossen. 

Op zich was dit niet opzienbarend. In Engeland, Duitsland en Frankrijk 

waren paleistypen uit renaissance en barok met tot openbare ruimte 

getransformeerde voorhof al eerder toegepast voor burgerlijke openbare 

gebouwen en er waren precedenten in de museumbouw. Het in gebruik 

nemen van paleizen als openbare musea was, zeker na de revoluties rond 

1800, eerder regel dan uitzondering: het Louvre in Parijs, Montague House in 



 

Bloomsbury (het eerste onderkomen van het British Museum), het Belvedère 

in Wenen, Huis ten Bosch in Den Haag. Maar ook was er – al of niet als 

vervolg hierop – een reeks nieuwe musea gebouwd volgens dit type, zoals het 

Kunstgebäude in Stuttgart van G.G. Barth uit 1838–1843, eveneens buiten 

een voormalige stadspoort neergezet, de University Galleries (nu Ashmolean 

Museum) in Oxford van C.R. Cockerell uit 1841–1845 en het Museum für 

Kunst und Wissenschaft in Hannover van Conrad Hase uit 1852–1856, waar 

met een bescheiden sprong achter de rooilijn en een galerij langs de begane 

grond toch een apart gedefinieerde ruimte werd gecreëerd voor de entree van 

het gebouw, dat overigens meeliep in een gesloten straatbeeld.74 Hier is 

echter eerder sprake van de gebruikelijke varianten op de narthex, zoals door 

Cuypers toegepast bij de Willibrordus en met de arcade in zijn ‘plan A’, dan 

van een parvis of voorplein. Sempers Gemäldegalerie in Dresden, ontworpen 

als uitbreiding van de Zwinger, was weliswaar van een andere orde, maar 

typologisch verwant. Dat Cuypers de musea in Stuttgart en Hannover kende 

mag verondersteld worden. Het Ashmolean kan hij op zijn reis naar Engeland 

gezien hebben. Sempers museumgebouw behoorde tot het 

standaardrepertoire: de commissie had zich hier uitgebreid van op de hoogte 

gesteld.75 

Ook bij de Schinkelschüler was, zeker onder Friedrich Wilhelm IV, de 

verbinding van het monumentale openbare gebouw en de openbare ruimte 

als thema naar voren gekomen. Het is in dit verband opmerkelijk dat het 

prototype van de negentiende-eeuwse museumbouw, Schinkels Altes 

Museum in Berlijn – als architectuur een autonome tempelbouw – met 

vierdubbele rijen bomen van twee ‘armen’ werd voorzien om het te verbinden 

met zijn voorruimte in de stad, de Lustgarten. Op gezag ‘von Allerhöchst’ 

werd dit plantsoen zelfs geheel losgemaakt van het paleis en ontworpen als 

voorhof van het museum, met ter zijde de Dom.76 En Cuypers was niet de 

enige deelnemer in de prijsvraag die dit thema oppikte. Ook L.H. Eberson, 

opgeleid bij Henri Labrouste in Parijs, zond een ontwerp in met een U-

vormige plattegrond, afgeleid van de schema’s van de monumentale 

gebouwen waarmee de ‘romantic pensionaires’ rond het midden van de 

negentiende eeuw vormgaven aan het Parijs van Haussmann.77  

De organisatie van de plattegrond bleef in ‘plan B’ in grote trekken 



 

ongewijzigd. Ook in dit plan is een in carrévorm rondgaand parcours 

zichtbaar met op de middenas de monumentale hal en het auditorium. De 

verplaatsing van de dienstvleugels naar voren leidt tot enige wijzigingen in de 

compositie. Het ritme van de zalen volgend is de achtergevel in dit plan 

geheel symmetrisch, met een vrij geplaatste traptoren als accent en achtkante 

hoekpaviljoens ter verzachting van het silhouet. In het zijaanzicht wordt de 

samenkomst van hoofd- en zijvleugel geaccentueerd met een vijfzijdige 

aanbouw, en zo een vloeiender overgang gemaakt tussen de hoge voorbouw 

en de lage zijvleugels – een motief dat zowel in Oxford als in Keulen 

voorkomt. Geen van alle schokkende wijzigingen. Wel laten de aanbouwen 

aan de zijgevels, als apsissen met een 5/10-sluiting, nogmaals zien hoe 

Cuypers eigentijdse eisen combineerde met historische motieven en 

referentiebeelden. In Oxford en Keulen is deze aanbouw respectievelijk een 

trappenhuis en een gewelfde zaal voor moderne sculptuur. Bij Cuypers echter 

zijn in dit bouwdeel in een waaiervorm zijlichtzalen ondergebracht. Bij een 

invalshoek van het licht kleiner dan 90 graden, zo had men vastgesteld, was 

er minder hinderlijke schittering op de schilderijen; de 5/10-sluiting komt bij 

Cuypers dus logisch voort uit de ideale hoek van de tentoonstellingswanden 

ten opzichte van het licht. Stüler had deze opstelling kort tevoren 

geïntroduceerd bij de Neue Nationalgalerie in Berlijn, gepubliceerd in 1862.78 

Bij hem kreeg deze de vorm van een halfronde apsis aan zijn classicistische 

tempelbouw. Cuypers, zoals blijkt alert op de nieuwste ontwikkelingen in de 

tentoonstellingstechniek, nam de opstelling over, maar gaf deze een vanuit 

zijn gotisch rationalisme ‘logische’ vorm.  

Het vooraanzicht van ‘plan B’ was echter wel opzienbarend. Cuypers 

combineerde hierin referenties aan gebouwen van verschillend karakter en 

verschillende ‘categorie’, zoals de Maatschappij dat aanduidde. Daarmee gaf 

hij in één gevelaanzicht uitdrukking aan de verschillende functies 

ondergebracht in het museum en relateerde deze op eigenzinnige wijze aan 

de stedenbouwkundige context.79 Een dergelijke compositie was zowel in de 

klassieke ontwerpopvatting als in de karakterleer ongebruikelijk voor een 

gebouw van deze categorie, zo niet anathema. Verschillende onderdelen van 

een complex konden wel naar hun functie verschillend worden 

gekarakteriseerd, deze konden refereren aan verschillende bouwtypen, maar 



 

werden dan in nevenschikking, los van elkaar, of in ieder geval duidelijk van 

elkaar onderscheiden op het kavel geplaatst. Cuypers echter bracht de 

verschillende typen, ieder duidelijk herkenbaar gekarakteriseerd, samen in 

een in hoofdopzet symmetrisch geordende compositie. Naar gelang de 

stijlvariant van het ontwerp – gotisch of renaissancistisch – verwijst hij in de 

hoofdvorm van het gebouw naar de middeleeuwse gildehal of de 

renaissancistische beurs, in het bijzonder die van Van Steenwinckel in 

Kopenhagen, met zijn frappante ‘lucarnes’; in het middendeel naar een 

gotische kapel of een oud-Hollands raadhuis, inclusief een referentie aan de 

vierschaar, waarbij hij de in 1633 ‘gerenaissanciseerde’ middeleeuwse 

vierschaar van Haarlem voor ogen lijkt te hebben gehad;80 en de twee 

voorspringende vleugels, in overeenstemming met hun functie – woonhuis 

voor de beheerder respectievelijk directiekantoren – ieder verschillend 

gecomponeerd, zijn uitgewerkt naar het voorbeeld van dertiende- of 

zestiende/zeventiende-eeuwse stadswoonhuizen. Kortom: kapel, gildehal en 

woonhuis (in de gotische versie van het ontwerp), dan wel raadhuis, beurs en 

woonhuis (in de renaissanceversie) worden in één compositie verenigd tot 

een monumentaal gebouw. 

Op zich lijkt Cuypers hiermee de voorbeelden van de neogotische beweging te 

volgen. Juist in het denken van Pugin was een dergelijke aanpak welhaast 

paradigmatisch. In zijn ontwerpen voor villa’s, kloostercomplexen en 

scholen, in het bijzonder de Engelse ‘colleges’, had hij steeds de delen van het 

gebouw (kapel, kapittelzaal, eetzaal, woon-slaapgedeelten, les- en 

werkruimten, schuren en dienstwoningen) naar hun functie verschillend 

uitgewerkt en gedecoreerd.81 In de neogotische kerkbouw was het 

harmonisch samenbrengen in één complex, in één compositie van in karakter 

onderscheiden typen als kerk en pastorie, kathedraal en bisschoppelijk paleis, 

inmiddels gebruikelijk en kan worden beschouwd als beeldmerk van de 

schilderachtige ontwerpopvatting, met als meest aangehaalde voorbeeld 

Butterfields All Saints.82 Cuypers had zich met zijn ontwerpen voor kerken en 

pastorieën in feite jarenlang geoefend in dit samengaan van verschillende 

bouwtypen, verschillende karakters, in één compositie. Het bijzondere schuilt 

in de toepassing van dit principe voor een monumentaal gebouwtype als het 

museum. Het kwam in alle categorieën opzetten: villa’s, scholen, kloosters, 



 

kerken, maar voor een seculier openbaar gebouw van de hoogste categorie 

was het, ook bij de gotisch rationalisten, uitzonderlijk.83 Twee voorbeelden 

zijn te vinden bij Street, Cuypers’ meest gewaardeerde Engelse collega: de 

schets voor het Oxford University Museum, die hij als illustratie bij zijn 

Urgent Plea for the Revival of True Principles of Architecture in the Public 

Buildings of the University of Oxford (1853) had gevoegd, een ontwerp dat in 

hoofdopzet de compositie van Pugins Bishop’s House in Birmingham (1839–

1841) overneemt,84 en zijn prijsvraaginzending voor het Foreign Office in 

Londen (1856/57).85 In beide ontwerpen zijn naar hun functie verschillend 

vormgegeven bouwdelen harmonisch samengevoegd in een schilderachtige 

compositie. Street pleitte in zijn theoretische geschriften uit de jaren vijftig 

voor het zoeken naar een balans tussen het realisme van de middeleeuwse 

architectuur en de helderheid van het classicisme – zijn denken ligt daarmee 

dicht bij Viollet-le-Duc – maar in zijn ontwerpen ging hij in deze jaren nog 

schilderachtig te werk. 86  

Uitgevoerde ontwerpen van dit genre zijn voor het midden van de jaren zestig 

echter niet te vinden. Dienstwoningen en andere utilitaire bijgebouwen 

werden wel ingezet ter verlevendiging van monumentale complexen, maar 

dan als een annex, los van het hoofdgebouw geplaatst. De directeurswoning 

van het Oxford University Museum is door Deane en Woodward ontworpen 

als een contrapunt bij het gebouw, losstaand achter het complex en ook het 

expressieve laboratoriumgebouw – gemodelleerd naar middeleeuwse 

kloosterkeukens – is een annex bij het hoofdgebouw, er aan verbonden door 

een gang. Het Wallraf-Richartz-Museum is gekoppeld aan de restanten van 

een middeleeuws stadsklooster, maar Raschdorf en Felten maakten deze 

resten ondergeschikt aan de symmetrie van het nieuwe hoofdgebouw.87  

Cuypers daarentegen integreerde in zijn ‘plan B’ de annexen in de compositie 

van het hoofdgebouw en benutte deze om een verband te leggen met de 

context. De symmetrische hoofdgevel krijgt met de voorspringende vleugels 

een asymmetrisch tegenwicht. Pondération wordt over symmetrie gelegd. 

Het informele karakter van het woonhuis, compleet met topgevels, traptorens 

en geprononceerde schoorstenen, staat naast het formele karakter van het 

museum en daarmee bereikte hij in feite waar Viollet-le-Duc in theorie naar 

zocht en ook Street in zijn geschriften voor pleitte: een balans tussen de 



 

helderheid van de klassieke architectuur en de rationele schilderachtigheid 

van de Middeleeuwen. De vleugels van het museum roepen met hun 

woonhuiskarakter associaties op met de oude stad en zouden zonder meer 

kunnen aansluiten bij de uit topgevels opgebouwde gesloten straatbeelden 

van Amsterdam.  

Het museumgebouw is in dit ontwerp tegelijk een autonoom monument en 

organisch onderdeel van de stad als bouwwerk én als gemeenschap. Het 

openbare gebouw verliest hier gedeeltelijk zijn autonomie als monumentale 

architectuur met een eigen orde en wordt onderdeel van en ondergeschikt 

aan de grootschaligere orde van landinrichting, stadsplan en straatprofiel. En 

het kon er, paradoxaal, daardoor juist sterker vormend op inwerken. Wat 

Cuypers had geleerd in de kerkbouw zet hij hier voort in de seculiere 

bouwkunst: om effect te hebben in de stad moet een monumentaal gebouw 

zich voor het oog van de beschouwer verbinden met haar ruimtelijke 

structuur en zich er tegelijk uit verheffen, zich verbijzonderen. En dat gebeurt 

in dit ontwerp zowel letterlijk – door het scheppen van een voorplein – als in 

overdrachtelijke zin, door het creëren van een ideaalbeeld van de stad. Het 

oproepen van patriottische gevoelens, het werken aan de Nederlandse natie 

als ‘gevoelsgemeenschap’, zoals dat later wel is genoemd,88 wordt in dit 

ontwerp direct verbonden aan verwijzingen naar het historisch stadsbeeld 

van Amsterdam als product van een maatschappelijk en cultureel 

hoogstaande samenleving en als nog steeds levensvatbaar voorbeeld bij het 

streven een dergelijke samenleving opnieuw te bereiken. Opvallend daarbij is 

dat Cuypers in de aanhef van zijn memorie van toelichting aan Amsterdam 

refereert als ‘la Venise du Nord’. Op zich was dit een cliché, maar tegen de 

achtergrond van de ingezonden plannen lijkt het een referentie waarmee hij 

naar de zowel gotische als renaissancistische wortels van de Amsterdamse 

architectuur wilde wijzen: Venetië is architectonisch de stad van Palladio én 

het Dogenpaleis, Amsterdam is de stad van de Beurs van De Keyser én van de 

Oude Kerk en daarmee, in confessionele zin, een protestantse én een 

katholieke stad.89 

 

Een detail als de entrees typeert Cuypers’ opvatting van het museum. Zowel 

in ‘plan A’ als in ‘plan B’ zijn deze naar de menselijke maat gedimensioneerd. 



 

Met het hoge rond- of spitsboogvenster wordt de grote ruimte van de foyer in 

haar volle omvang en monumentale betekenis aangekondigd aan de straat. 

Maar de bescheiden gedimensioneerde voordeuren brengen het geheel terug 

tot menselijke proporties. Met een principiële toepassing van het principe 

van ‘multiplicatie’ – niet één groot portaal, maar drie deuren naast elkaar, de 

verkeersstromen dienend: de middendeur voor belangrijke gasten, de 

zijdeuren voor in- respectievelijk uitgaand verkeer – worden kunstpaleis en 

patriottisch pantheon in de onderpui teruggebracht tot de maat en de schaal 

van de individuele burger; nog een les die hij had geleerd in zijn 

kerkbouwpraktijk. 

Het verheven beeld van het klassieke museum wordt in dit ontwerp bewust 

verburgerlijkt en gedemocratiseerd: ‘répandre l’amour des beaux arts dans 

toutes les classes de la société’ was voor Cuypers het hoofddoel90 – en zo 

werd het gebouw ook opgevat door de jury. 



 

Karakter en nationale stijl: het probleem van de jury 

 

De jurering verliep tamelijk soepel. Onder voorzitterschap van Van Eeghen, 

gesecondeerd door Thijm als secretaris, had men aan drie sessies genoeg om 

de negentien inzendingen te beoordelen en tot een uitspraak te komen, die 

weliswaar niet eensgezind was, maar kon steunen op een grote meerderheid 

van stemmen. De vraag of ontwerpen die afweken van het programma bij 

voorbaat gediskwalificeerd moesten worden, leidde in de eerste sessie tot 

discussie over de interpretatie van een drietal punten. Daarbij bleek wat de 

voornaamste argumenten zouden zijn bij de beoordeling van de ingezonden 

plannen: lichtinval, muuroppervlak, kosten en stijlkeuze. Wat het licht betreft 

was men het er snel over eens dat de bovenzaal van Arti, als voorbeeld 

genoemd in het programma, niet exact gevolgd behoefde te worden, mits het 

hoofdbeginsel van schuin invallend bovenlicht maar werd aangehouden; 

strijklicht was uit den boze. Het doorrekenen van oppervlaktes en 

begrotingen werd overgelaten aan Rose, Metzelaar en Godefroy. Maar de 

stijlparagraaf leverde meteen al discussie op.  

Rose bracht, als gezegd, in de eerste sessie zijn principiële bezwaren naar 

voren tegen het feit dat de mededingers aan banden waren gelegd in hun 

stijlkeuze. Architecten moesten, net als schilders en schrijvers, volledige 

artistieke vrijheid hebben. Six legde daarop uit dat de paragraaf was 

voortgekomen uit de angst van de commissie een nabootsing van een Griekse 

tempel te krijgen, ongepast voor het noordelijk klimaat en de Nederlandse 

grond. En Thijm verklaarde nog weer eens dat de negentiende eeuw, afgezien 

van de nijverheidsgebouwen, geen eigen stijl had en dat aangezien er dus 

gekozen moest worden uit vroegere stelsels, de commissie gemeend had ‘dat 

het muzeum in harmonie met zijn bestemming zou zijn, door een 

monumentaal charakter te verbinden met vormharmonieën ontleend aan het 

tijdperk welks kunst men voorzien mag, dat het krachtigst binnen zijn 

wanden vertegenwoordigd zal zijn: 1600’. Maar Rose maakte niet alleen 

bezwaar tegen de stijlparagraaf als zodanig. Hij voegde in één adem toe dat 

hij ‘ook’ bezwaren had tegen ‘den stijl van 1600 die ongeveer in het 

programma schijnt te worden voorgeschreven’.91  

Vanuit het perspectief van de karakterleer was een museum weliswaar een 



 

problematische opgave. De vraag naar een stijl die direct te associëren viel 

met dit bouwtype was immers bij gebrek aan historische voorbeelden niet te 

beantwoorden. Maar vanuit de praktijk had zich een bescheiden traditie 

gevormd en deze had enige vaste motieven opgeleverd, met als meest 

sprekende de blinde wanden voor de bovenlichtzalen. Daarnaast waren 

axialiteit, symmetrie en een geleding met risalieten en paviljoens min of meer 

standaard en kenmerkten deze gebouwen zich in het algemeen door 

‘Aufwand, Sorgfalt und Regelhaftigkeit’ van de architectuur.92 Specifiek 

‘karakteristieke’ eigenschappen waren dit niet, maar ze wezen toch alle in de 

richting van een symmetrisch geordend classicistisch bouwwerk. Voor degene 

die Rose en zijn architectuuropvatting kende, zal duidelijk zijn geweest dat 

hem dat als beeld voor ogen stond. Men besloot uiteindelijk het punt aan te 

houden.93 Projecten die niet voldeden aan de stijlparagraaf werden niet bij 

voorbaat uitgesloten van beoordeling. Daarmee bleven niet alleen de Griekse 

tempels in de race, maar, waarschijnlijk onbedoeld, ook Cuypers’ gotische 

ontwerpen. Godefroy had al voor de jurering begon een poging gedaan deze 

op formele gronden ter zijde te doen leggen.  

In de tweede sessie, een week later, werd snel duidelijk hoe de verhoudingen 

lagen.94 Rose, Metzelaar en Godefroy gaven als architect juryleden steeds een 

technische en financiële toelichting bij de verschillende plannen. Zij hadden 

de juistheid onderzocht van de opgegeven meters wandoppervlak en de 

begrotingen getoetst aan de prijs per kubieke meter en constateerden dat de 

meeste plannen niet voldeden aan het gevraagde programma en niet 

gebouwd konden worden voor het vastgestelde budget. Tegelijk gaven zij een 

‘meer en minder gemotiveerde waardering van de esthetische 

hoedanigheden’. Thijm was er na enige discussie in geslaagd te voorkomen 

dat financiële haalbaarheid al in eerste instantie een beoordelingscriterium 

zou zijn en vooralsnog keek men alleen naar ‘de konstructieve en esthetische 

waarde’. Twaalf van de negentien ontwerpen werden daarbij zonder 

plichtplegingen ter zijde gelegd. Slechts rond vier inzendingen ontstond enige 

discussie. Rose, Metzelaar en Godefroy maakten bezwaar tegen de 

‘Godshuisstijl’ van nr. 19, motto ‘Rembrandt’, een niet bewaard gebleven 

ontwerp van de Parijse architect Ch. Peigniet en laakten de ‘oude manier’, de 

‘onbevalligheid’ en vooral de ‘slechte renaissancestijl’ van het eveneens uit 



 

Parijs afkomstige ontwerp nr. 16, ‘Travailler c’est vivre’ van L. Radoux. Thijm 

ging de discussie niet aan over de eventuele bruikbaarheid van de 

‘Godshuisstijl’. Maar hij verdedigde wel het ontwerp van Radoux, dat in zijn 

ogen juist de ‘goede’ renaissancestijl vertegenwoordigde.  

De notulen van de jurybijeenkomsten zijn summier, maar de terminologie is 

duidelijk. Door de gotiek aan te duiden als ‘Godshuisstijl’ lieten de 

architectleden er geen twijfel over bestaan dat zij de historiserende variant 

van de karakterleer hanteerden als criterium bij het beoordelen van de 

stijlkeuze. Niet de stijl zelf, maar een voor het karakter niet acceptabele 

verbinding van een bepaalde stijl met een bepaald bouwtype werd afgewezen. 

Gotiek was een stijl voor godshuizen, en dus niet geschikt voor een museum. 

Hun oordeel over het renaissanceontwerp onderstreept tegelijkertijd de 

geleidelijke verschuiving in het denken over stijltoepassing bij monumentale 

gebouwen binnen de Maatschappij. In dit ontwerp werd alleen de stijl zelf 

kritisch onder de loep genomen. Uit het oogpunt van het karakter van het 

gebouw werd de renaissance dus in principe geaccepteerd, maar men 

verwierp de gekozen variant. Ook dit plan is helaas niet overgeleverd, maar 

gezien de tegenovergestelde meningen van Thijm en de heren architecten zal 

het meer op Vredeman de Vries en Hendrik de Keyser, of, gezien de Franse 

herkomst, meer op de door Viollet-le-Duc aanbevolen paleizen uit de tijd van 

François I hebben geleken dan op het stadhuis van Van Campen of de 

stadspaleizen van Vingboons.  

Wat betreft nr. 6 ‘Toute forme qui n’est pas indiquée par la structure doit être 

repoussée’ – de inzending van Cuypers – erkende de vergadering ‘eenparig’ 

dat de gotische gevels ‘niet kunnen aangewend worden’. De stijl op zich werd 

niet verworpen, maar eenvoudig niet toepasbaar geacht voor dit bouwtype. 

Opnieuw ging Thijm hier in mee, maar hij wees er wel op dat ‘de varianten in 

den stijl onzer Nederlandsche steden van 1600 zich zeer rationeel bij de 

binnenkonstructiën der plannen A en B van no. 6 aansloten’. Zo hield hij 

Cuypers via zijn renaissancevarianten in de race. Het verslag vermeldt verder 

geen discussie over Cuypers’ plannen, maar een van de juryleden noteerde in 

de marge van zijn voorgedrukte checklist het commentaar: ‘allen schoon van 

inwendige inrichting, maar wat stijl van buiten betreft te luguber, te 

stadhuisachtig (...)’. ‘Te stadhuisachtig’: Cuypers’ poging tot democratisering 



 

van het museumgebouw werd herkend en wellicht ook erkend als bruikbaar 

model wat betreft functionele ordening en constructie voor een burgerlijk 

openbare gebouw, maar niet geaccepteerd, zeker niet in gotische vorm, als 

nieuwe verschijningsvorm van het nationale kunstmuseum. Weer werd met 

een beroep op het karakter van het gebouw de gekozen stijl niet geschikt 

geacht voor een museum. Het ‘lugubere’ sloeg, met een impliciete verwijzing 

naar de ‘gothic novels’ uit het begin van de negentiende eeuw, ongetwijfeld op 

de gotische varianten.  

De ‘groote hoedanigheden’ van nr. 12, een classicistisch ontwerp van de 

Duitse architecten Ludwig en Emil Lange, motto ‘Wo die Bildung, ist auch die 

Kunst zu Hause’, werden daarentegen algemeen erkend, ook al was het 

gebouw veel te klein. Vader en zoon Lange waren toonaangevende 

representanten van de Münchense school, aangevoerd door Von Klenze. 

Vader Ludwig Lange, die bekend stond als een briljant tekenaar, was rond 

1848 betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Maximilianstrasse in 

München en de pogingen van kroonprins Maximiliaan hier een nieuwe 

‘Zeitstil’ te ontwikkelen vanuit een synthese van verschillende historische 

stijlen, waaronder nadrukkelijk ook de gotiek. Zijn niet-uitgevoerde ontwerp 

voor het Atheneum (later Maximilianeum genoemd), het hoogtepunt van de 

straat, was in eclectisch-gotische stijl. Vader en zoon Lange hadden zich 

ontwikkeld tot vertegenwoordigers van stijlpluralisme en karakterleer bij 

uitstek: naar gelang het type gebouw en de wensen van de opdrachtgever 

werkten zij in verschillende stijlen.95 De hoge kwaliteit van hun werk had hun 

al internationale faam bezorgd. Hun verzamelde ontwerpen circuleerden bij 

de Maatschappij en in A et A en de commissie had zich, bij de voorbereiding 

van de prijsvraag, uitgebreid laten voorlichten over het in 1858 door hen 

opgeleverde museum in Leipzig. 

‘Der charakteristische Ausdruck eines Kunstmuseums kann kein anderer als 

ein monumentaler sein, wenn die äussere Form mit der inneren Wesenheit in 

Einklang stehen soll’, zo stelden de Langes in de toelichting bij hun plan. De 

combinatie met de gedenkplaats voor Willem I en 1813 maakte deze 

monumentaliteit naar hun mening alleen maar dwingender. Het ‘karakter’ 

werd hier heel algemeen geformuleerd en de ingezette stijlmiddelen waren 

navenant: ‘Die an dem Gebäude ausgesprochen Ruhe und Würde, das 



 

schmucke Portal sowie der hervorragende Mittelbau, mit einer von Säulen 

getragenen Kuppel gekront dürfte als eine würdige Repräsentation hierfür zu 

betrachten sein, und durch bezügliche Inschriften an dem mittlere Kern des 

Baues, sowie durch Statuen und Reliefportraits der hervorragendsten 

Künstler noch specieller documentirt werden.’ Rust en waardigheid als 

algemene kenmerken, een portico en een koepel als uitdrukking van de 

bijzondere monumentaliteit en een beeldprogramma voor het expliciet 

‘documenteren’ van functie en betekenis. Bondiger viel het programma voor 

het negentiende-eeuwse monumentale gebouw niet samen te vatten. Het 

vraagstuk van het specifiek nationale, uit te drukken in vorm en ornament, 

werd met een weids gebaar ter zijde geschoven: ‘Der durch die Renaissance 

nobilisirte antike Baustyl ist durch seine Macht das Reale mit dem Idealen 

harmonisch abzuwiegen, der allein fähige diese hohe Aufgabe würdig zu 

lösen.’96 Het ‘Reale’ en het ‘Ideale’, waarheid en ideële uitdrukkingskracht, 

daar ging het om. En daarin was en bleef de klassieke canon soeverein. De 

erosie van de zuilorden als betekenisdrager werd daarbij eenvoudig 

ondervangen door wat beelden en een opschrift boven de deur om de 

specifieke functie van het gebouw aan te duiden.97 Rose zal hierin een bijna 

letterlijke weerklank hebben gevonden van zijn eigen gedachten over de 

architectonische compositie en de verbeelding van een belangrijke openbare 

functie, ook al veroorloofde hij zich in zijn werk meer vrijheden in de keuze 

van het ornament. Ook Metzelaar en Godefroy vielen voor het sterke beeld 

dat de Langes leverden, ondanks dat het in niets appelleerde aan hun 

voorzichtig zoeken naar een eigen, nationale stijl, en met hen de meeste 

juryleden: ‘Edel, streng, eenvoudig, monumentaal. Eerste prijs’, noteerde 

hetzelfde onbekende jurylid na eerste aanblik op zijn checklist. Alleen Hofdijk 

en Thijm hadden kritiek. Zij vonden ‘niets charakteristiek Nederlandsch’ in 

dit plan. Het zou naar hun idee evengoed in Constantinopel of Petersburg 

kunnen staan. Hofdijk merkte bovendien op dat de gevel sprekend op een 

stationsgebouw leek, waarmee hij liet blijken de portee van het 

architectuurdebat aardig te hebben begrepen: impliciet zei hij hiermee dat 

een portico met zuilen nietszeggend was geworden en bijna iedere functie 

kon verbeelden. De aanhangers van de karakterleer werden met hun eigen 

argumenten om de oren geslagen, maar tevergeefs. Vele leden van de jury 



 

riepen dat ze het ontwerp van de Langes juist ‘een waar museum’ vonden.  

De posities waren duidelijk. De karakterleer stond tegenover het gotisch 

rationalisme. Waarheid en rationaliteit waren voor allen uitgangspunt. Maar 

gotiek was ‘karakterologisch’ ondenkbaar voor een openbaar gebouw van 

deze betekenis; klassiek was favoriet. Verrassend was dit niet. Bleef over de 

vraag of de nationale renaissance nog op enigerlei wijze een rol zou spelen in 

het debat.  

De derde sessie behelsde nog slechts de stemming en de winnaar was 

inmiddels voorspelbaar. Rose, Metzelaar en Godefroy domineerden het 

algemene gevoelen omtrent de ontwerpen. Hun kosten-batenanalyses leidden 

er weliswaar toe dat geen enkel ontwerp voor uitvoering werd aanbevolen. 

Maar er werd wel een eerste prijs uitgereikt en deze ging met acht stemmen 

voor, twee tegen en één onthouding naar vader en zoon Lange. De twee 

tegenstemmen zullen van Thijm en Hofdijk zijn geweest. Er werd echter ook 

nog een premie toegekend en drie eervolle vermeldingen. Daaruit blijkt dat 

het gebruikelijke beeld van een monumentaal gebouw weliswaar had 

gewonnen, maar dat er ruimte was voor een andere opvatting van de 

openbare architectuur. De aanzwellende discussie rond karakter en nationale 

stijl had blijkbaar toch twijfel gezaaid.  

Peigniet en Radoux kregen in deze ronde ieder één stem, nr. 8 ‘Concordia res 

parvae crescunt’ van L.H. Eberson drie stemmen en Cuypers kreeg zes 

stemmen voor de renaissancevarianten van zijn ontwerpen. De op zich 

verrassend grote steun voor deze ontwerpen moet naast Thijm en Hofdijk 

waarschijnlijk gezocht worden bij de historieschilders. Vanuit hun geloof in 

de betekenis van de vaderlandse geschiedenis voor de kunst (en vice versa) 

waren zij, zoals al bleek bij het opstellen van de stijlparagraaf, gevoelig voor 

het idee van een meer nationaal getinte enveloppe voor het nationale 

museum. Maar een tempel bleef hun eerste keus. Toch wist Cuypers hen met 

zijn ontwerpen blijkbaar voldoende te sensibiliseren voor het idee van een 

specifiek Nederlands kunstpaleis in baksteen, ook met de burgerlijke trekken 

van een raadhuis, om hem de premie toe te kennen. De stem voor Radoux 

wijst op steun voor de renaissance als potentiële nationale stijl. Dat Peigniet 

een stem kreeg, laat zien dat er zelfs een voorstander was te vinden voor 

gotiek pur sang. 



 

Interessant zijn de drie stemmen voor Eberson, temeer daar hij in de nasleep 

van de prijsvraag een rol zou gaan spelen. Gelet op hun steun voor Eberson in 

het vervolg is het niet onwaarschijnlijk dat deze van Rose, Metzelaar en 

Godefroy waren. Eberson was opgeleid in Antwerpen – een jaar voor Cuypers 

aankwam vertrok hij – en daarna te Parijs, waar hij eerst als student, later als 

opzichter actief meewerkte aan het opnieuw vormgeven van de stad door 

middel van de vele openbare gebouwen uitgevoerd onder Haussmann.98 Hij 

leverde met zijn ontwerp een voorbeeld van wat de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst kenschetste als ‘de moderne Franse school’: een 

op de klassieken gebaseerd rationalisme met een voorkeur voor inheemse 

renaissancemotieven. Rond 1850 had Eberson driemaal deelgenomen aan de 

prijsvragen van de Maatschappij, waarbij zijn plattegronden steeds als zeer 

goed werden beoordeeld, maar zijn stijl werd verworpen als te weelderig, te 

bont en ‘ontleend aan de slechtste tijdperken der zoogenaamde renaissance 

in de 17e en 18e eeuw’.99 Een positief oordeel van Rose, Metzelaar en 

Godefroy voor zijn plan – een rond een royaal voorplein georganiseerde 

vleugelbouw in Franse renaissancestijl, opgetrokken in baksteen met 

natuurstenen accenten en gedekt met forse mansardekappen – zou dus 

wijzen op een verschuiving in hun opvattingen over deze Franse school en 

daarmee over de toepasbaarheid van baksteen in combinatie met 

renaissanceornament. 

Er werd een aparte stemronde ingelast om vast te stellen wélke van de twee 

renaissanceversies van Cuypers de premie zou krijgen. Vier leden van de jury 

werd dit blijkbaar te specialistisch en zij stemden blanco. Maar met zes 

stemmen voor en één tegen werd gekozen voor ‘plan A’. Dit lijkt de 

veronderstelling dat Rose, Metzelaar en Godefroy de premie aan Eberson 

wilden toekennen te ondersteunen. Ervan uitgaande dat zij meestemden, 

geeft de uitslag aan dat zij, na aanvankelijk tegen, of in ieder geval niet vóór 

Cuypers gestemd te hebben, er in deze ronde voor zorgden dat áls dan zijn 

meer schilderachtige renaissance de voorkeur kreeg boven het meer in 

overeenstemming met de ordeboeken uitgewerkte classicisme van Eberson, 

het in ieder geval wel de meest canonieke versie van de renaissance zou zijn.  

Architectonisch en stedenbouwkundig mag de renaissancevariant van ‘plan 

B’ als het meest geslaagde van zijn vier ontwerpen worden beschouwd. In 



 

beide versies van ‘plan A’ worstelt Cuypers met de inpassing van het 

monumentale middendeel in de gevelcompositie. In de gotische variant zijn 

twee zijbeuken toegevoegd om een overgang te maken tussen de blinde 

muurvlakken en het enorme spitsboograam van de vestibule; in de 

renaissancevariant voegt hij twee torentjes toe, die geen andere functie 

hebben dan de verrassenderwijs aan Alberti ontleende geveltop te 

schouderen. Ook in de gotische versie van ‘plan B’ is de oplossing van de 

middenrisaliet compositorisch weinig gelukkig. Het sterke verticalisme van 

de gevel en de compositie van het middendeel – waarin de bescheiden 

portalen weinig overtuigend zijn verbonden met drie in maat wel erg 

verschillende spitsboogvensters, bijeengedrongen onder een scherp 

getekende driehoekige afsluiting – op zich een interessante verwijzing naar 

zijn gebruik van de triangulatuur – doen geforceerd aan. De 

renaissanceversie van ‘plan B’ daarentegen maakt in alle opzichten de meest 

samenhangende en evenwichtige indruk.  

Toch gingen zes van de zeven uitgebrachte stemmen naar de 

renaissanceversie van ‘plan A’ – zonder meer te beschouwen als het zwakste 

van de vier plannen. Hiermee lijkt een duidelijke boodschap te worden 

afgegeven: liever Alberti dan De Keyser. Rose, Godefroy en Metzelaar zagen 

blijkbaar nog steeds geen plaats voor het rolwerk, de arabesken en de 

grotesken van Vredeman de Vries en Ditterlin, tien jaar eerder afgedaan als 

de ‘soms ongelooflijk gewrongen samenstellingen’ van de zestiende en vroege 

zeventiende eeuw.100 Men koos voor een op de traktaten gebaseerd 

classicisme. De esthetische kwaliteiten van het plan als geheel werden 

ondergeschikt aan de stijlkeuze. Blijkbaar zag men liever een zwak 

italianiserend ontwerp, dan een meer geslaagde poging de gotische 

beginselen en de vormentaal van de Nederlandse renaissance (opnieuw) te 

verbinden tot een eigentijdse nationale architectuur. De discussies in de 

Maatschappij leken een opening te bieden naar een revival van deze 

stijlvormen. Maar op het moment dat gekozen moest worden welke stijl het 

beste paste bij het karakter van een zo beladen gebouw als het nationale 

museum kon of wilde men de overstap naar de naïeve variant van de 

renaissance van eigen bodem nog niet maken en koos voor de handboeken. 

Zeker bij Godefroy is dit veelzeggend, gezien zijn langjarige actieve 



 

belangstelling juist voor de vroege renaissance in Nederland.101  

 

Tussen het inleveren van de ontwerpen en het openbaar maken van de uitslag 

door de jury werd de spanning voor Cuypers bijna ondraaglijk. Na de 

wanhopige uiteenzetting van de bedoelingen achter zijn inzending stuurde hij 

Thijm de volgende dag weer een lange brief, nu met speculaties over de 

jurering en de mogelijke winnaars. Daarbij maakte hij zich vooral zorgen over 

Godefroy. ‘Ik vrees dat Godefroy voor mijn beginselen een zeer gevaarlijk 

jurylid zal wezen. Gij behoeft maar de Bouwk. bijdragen en verhandelingen te 

lezen om overtuigd te worden dat de Noord Nederlandsche architekten geene 

gelegenheid laten voorbijgaan, om de dwaasheid (!?) der middeneeuwsche 

retrograden aan te toonen en er de jonge Bouwkundigen voor waarschuwen 

om de gedane misstappen niet na te volgen.’102 Zijn vrees voor Godefroy was 

– als hierboven gebleken – niet zonder grond. Zijn interesse voor de periode 

rond 1600 was bekend, maar ook Cuypers wist dat zijn voorliefde lag bij Italië 

als bron voor de eigen tijd, en mede door zijn toedoen werd uiteindelijk het 

meest ‘italianiserende’ ontwerp van Cuypers gepremieerd. De halfhartigheid 

waarmee dit ontwerp is gemaakt, zou zelfs het vermoeden kunnen 

rechtvaardigen dat Cuypers dit meer met het oog op de jury, met name op 

Godefroy, dan uit overtuiging had ingezonden.  

 

De einduitslag was een voorspelbare overwinning voor de karakterleer en 

haar hoogste goed, het classicisme. Maar het was een overwinning op punten. 

Het idee van een specifiek Nederlandse nationale architectuur won terrein en 

daarmee werd de Nederlandse renaissance schoorvoetend binnengelaten als 

nieuw paradigma. De gotiek was eenvoudig niet aan de orde, maar het 

samengaan van de rationele beginselen met het ornament van de 

overgangstijd rond 1600 won terrein als mogelijke nieuwe bron voor een 

eigentijdse verbeelding van de openbare functies in de stad.  



 

De nasleep 

 

De prijsvraag was feitelijk mislukt. Geen plan werd geschikt gevonden voor 

uitvoering. Maar de commissie gaf het idee een museum te stichten niet op 

en zocht uitwegen uit de impasse. Daaruit ontstond een complex en deels 

onverkwikkelijk positiespel. Dubourcq en Van Eeghen stelden voor de 

winnende plannen door een derde architect te laten bewerken om te 

onderzoeken of deze toch binnen het gestelde budget uitgevoerd zouden 

kunnen worden met het gevraagde aantal meters. Vanuit de gedragscode bij 

prijsvragen zoals bediscussieerd in de Maatschappij tot Bevordering der 

Bouwkunst een verwerpelijke gang van zaken. Godefroy, nota bene een 

jurylid, werd gevraagd dit te doen. Thijm kwam daarop met een 

tegenvoorstel. In een poging het plan van Cuypers aanvaardbaar te maken 

voor de classicisten stelde Thijm voor, hem dit onder toezicht van een 

buitenstaander – hij noemde Cornelis Outshoorn – te laten bewerken en het 

resultaat ter beoordeling voor te leggen aan een ‘bouwkomité’, te benoemen 

uit de commissie.103 Op zich een slimme zet, maar gelet op de uitslag van de 

prijsvraag óók een curieuze oplossing. Van Lennep, Hofdijk, Bank en De Vos 

– de ‘historisten’ – waren voor Cuypers en steunden Thijm in zijn poging de 

bouw van een Griekse tempel in de hoofdstad van Nederland te 

voorkomen.104 Maar Thijms voorstel werd na lange discussie verworpen. De 

opdracht aan Godefroy werd uiteindelijk met zeven stemmen vóór, twee 

tegen en negen onthoudingen – ‘de meerderheid hield zich buiten stemming’, 

merkte Thijm later bitter op – goedgekeurd door de commissie. Godefroy 

nam de opdracht aan, wat een nieuwe discussie uitlokte in de Maatschappij 

over de gang van zaken bij prijsvragen. Thijm trad daarop af als secretaris.105  

In een open brief aan de commissie trok hij nog één keer alle registers open, 

herhaalde een maand later zijn standpunt vanuit breder 

cultuurbeschouwelijk perspectief in een brochure voor het grote publiek en 

bemoeide zich daarna niet meer met het museum.106 Zijn oproepen werden 

voor kennisgeving aangenomen. Ook een bezoek van Cuypers aan de minister 

van Binnenlandse Zaken, die beleefd zijn afkeuring uitsprak over de gang van 

zaken in de jury en beloofde een en ander te onderzoeken, veranderde hier 

niets meer aan.107 



 

De ontwerpen van Godefroy zijn niet bewaard gebleven – hij maakte er naar 

eigen zeggen twee – maar in een toelichting jaren later legde hij de nadruk op 

het oplossen van het financiële vraagstuk. In eerste instantie leek hij hier uit 

te komen, maar bij het nader uitwerken van de gevels had ook hij 

geconstateerd dat het gebouw voor de vastgestelde bouwsom van 500.000 

gulden niet gemaakt kon worden, zelfs ‘bij minder uitvoerige vormen van de 

uitwendige versieringen’.108 Over de stijl van zijn ontwerp was hij opvallend 

zwijgzaam. Maar het weinige dat hij aangaf is veelzeggend: het gebouw is 

voorzien van een ‘hoofdingangsportaal (...)met trappen ter weerszijden’, ieder 

met drie bordessen. De gevels waren ‘van gemengden bak- en hardsteen 

verondersteld’. Het inwendige ‘is meerendeels met spiegelgewelfvormen 

ontworpen, die veelvuldig in de zeventiende eeuw zijn toegepast, bijv. in de 

zaal der Staten van Holland, nu Eerste Kamer der Staten Generaal te ’s-

Gravenhage’. Een menging van hard- en baksteen, zeventiende-eeuwse 

gewelfvormen en een monumentale dubbele bordestrap in plaats van een 

zuilenportico: de conclusie is duidelijk: de tempel was niet meer het 

paradigma. De stijlparagraaf liet dus ook bij de ‘vrije richting’ – zoals Thijm 

het werk van Rose, Metzelaar en Godefroy aanduidde109 – zijn sporen na. 

Godefroy oriënteerde zich voor dit plan op de Nederlandse bouwkunst en 

ging terug van Van Campen richting 1600 en het werk van De Keyser en De 

Key. Het plan van Cuypers fungeerde daarbij als aanjager. Twee jaar later 

bleek welk voorbeeld Godefroy misschien voor ogen heeft gehad. In een 

discussie op de 13e bijeenkomst der leden over de vraag welke stijlen in de 

Nederland omringende landen werden toegepast en welke voor ons land 

bruikbaar waren, verklaarde hij zich nog eens tegen de gotiek en vóór 

‘doorgaan op de 17e eeuw’. Daarbij noemde hij het raadhuis te Leiden, 

opgetrokken in berg- en baksteen en voorzien van een prachtige dubbele 

bordestrap, als te volgen voorbeeld.110  

Ook in de laatste etappe van de museumkwestie speelde Cuypers’ inzending 

een rol. Zijn museumontwerpen waren mede inzet geworden van het 

publieke debat dat was losgebarsten rond de stijlkeuze voor het nationale 

monument in Den Haag. Een debat dat, in tegenstelling tot de discussies in 

de jury voor het museum, wél een uitgesproken politieke en religieuze lading 

kreeg. Met name Thijm en Vosmaer gingen, deels onderling, deels 



 

publiekelijk, fel met elkaar in debat over de vraag welk sociaal-esthetisch 

ideaalbeeld de burgers nou precies op straat moest worden voorgeschoteld. 

Rose, Godefroy en Metzelaar maakten van de gelegenheid gebruik om zich 

nog eens uit te spreken tégen de gotiek als nationale stijl en zij 

ondertekenden een petitie tegen het gotische monument van Cuypers.111  

De discussie bleef ook in de Amsterdamse commissie niet onopgemerkt. Een 

voorstel om, toen Godefroys plan tot niets leidde, alsnog Cuypers en Lange te 

vragen hun plannen uit te werken werd afgewezen. Men was huiverig 

geworden voor ‘den fellen strijd en de hevige antipathieen die zoowel het 

grieksch=italiaansch classicisme als de middeleeuwsche, 

spitsbogen=renaissance zoude opwekken’ en koos weer voor een compromis: 

Eberson, die een eervolle vermelding had gekregen, werd gevraagd een nieuw 

ontwerp te maken.112 Hoewel de drie architectleden van de jury het toneel 

inmiddels hadden verlaten, lijkt men daarmee hun stilzwijgend gegeven 

advies te hebben gevolgd. Hun stemmen voor het geven van de premie aan 

Eberson klinken door in dit besluit. Het Franse classicistisch rationalisme 

naar de snit van Durand, enige jaren tevoren nog verworpen als een 

modegril, werd zo plots salonfähig. De plannen die Eberson vervolgens 

maakte zijn voor dit betoog verder niet relevant. Het waren steeds verder 

vereenvoudigde versies van zijn eerste plan, met als meest opvallend gegeven 

dat hij, evenals Cuypers, sterk hechtte aan het ruimtelijk vormgeven van de 

overgang tussen stad en museum met een royale voorhof. Deze moest hij 

onder invloed van steeds verdergaande bezuinigingen echter al snel laten 

vervallen.113  

Van belang was echter de rol van Thorbecke. Na zijn bemoeienis met de 

jurering speelde hij in vervolg weer, bewust of onbewust, een sturende rol bij 

het zoeken naar een norm voor het beoordelen van ontwerpen voor 

overheidsgebouwen. In 1865 benutte de commissie het zeer versoberde 

ontwerp van Eberson om Thorbecke onder druk te zetten opdat hij zijn 

subsidietoezegging voor het museum hard zou maken. Thorbecke besloot 

zich eerst over het plan te laten adviseren en schakelde de net nieuw 

opgerichte opleiding bouwkunde te Delft daarvoor in. Na herhaalde 

pleidooien van verschillende generaties architecten was in 1864 eindelijk een 

opleiding tot ‘bouwkundig ingenieur’ ingesteld aan de Polytechnische school 



 

en was de Duitse architect E. Gugel, een leerling van Ludwig Lange, benoemd 

als eerste hoogleraar ‘schoone bouwkunst’.114 De verbinding van kunst en 

wetenschap, van bouwkunde en bouwkunst, in het architectuuronderwijs, 

was hiermee eindelijk tot stand gekomen.115 Gugel werd in zijn adviestaak 

bijgestaan door Metzelaar. In hun rapport schreven zij: ‘Het gebouw is in de 

renaissancestijl ontworpen zoo goed als vrij van ongepaste versieringen, en 

geeft het geheel door hare vormen een monumentaal karakter, verhoogd door 

eene waarheid van voorstelling waardoor reeds uitwendig, de inwendige 

zamenstelling van het geheel zich laat opmaken. Een zwaar vraagstuk voor 

den bouwmeester, maar dat in dit plan meesterlijk is opgelost.’ Zij wezen op 

een aantal details die ‘door niets gerechtvaardigd’ werden of waarin de 

‘waarheid in ordonnantie’ niet strikt was volgehouden. De rationele 

beginselen naar Duitse snit werden door de adviseurs losgelaten op het plan 

van Eberson. En zij benadrukten een juiste toepassing van de materialen, een 

onderwerp dat sowieso de aandacht had van Eberson. Een gevel in 

natuursteen was zijn ideaal, maar in de wetenschap dat dit bij het 

beschikbare budget niet haalbaar was, was hij teruggevallen op schoon 

metselwerk, zonder bepleistering. Ook Gugel en Metzelaar gaven toe dat een 

‘hardstenen tempel’ financieel onmogelijk zou zijn en aangezien niets erger 

was dan een ‘leugenachtige voorstelling in de materialen’ gingen zij node 

akkoord met schoon metselwerk.116 Zo drong via het argument van de 

spaarzaamheid – door Cuypers eerder tot nationale karaktertrek verheven – 

de baksteen alsnog door in de officiële bouwkunst.  

Cuypers, Godefroy, Eberson, Metzelaar, Gugel en ook Leliman, allen gingen 

dus uit van ‘rationele beginselen’. Zowel voor gotici als voor classicisten, 

stijlpluralisten en eclectici fungeerde het beginsel van waarheid in constructie 

en ‘voorstelling’ als grondslag voor hun werk.117 En via Thorbeckes verzoek 

om advies kregen de rationele beginselen de lading van een – vooralsnog 

informele – norm voor het toetsen van overheidsgebouwen. De theoretische 

scheiding van kernvorm en kunstvorm stelde Gugel in staat het gebouw in 

eerste instantie te beoordelen als resultante van functie en constructie (de 

kernvorm) en los daarvan het ornament, de artistieke meerwaarde 

toegevoegd door de individuele architect (de kunstvorm) te beoordelen. Hij 

bleef daarmee op afstand van de discussie over de nationale stijl. Als Duitser 



 

                                                          

zal hij hoe dan ook minder gevoelig zijn geweest voor de eigenaardigheden 

van het Nederlandse gehakketak over de te verkiezen periode uit de 

renaissance.  

 

Cuypers fungeerde zo met zijn ontwerpen voor het museum als katalysator in 

de langlopende discussie over de nationale stijl en bewerkstelligde mede dat 

de rationele beginselen en het bouwen in baksteen toepasbaar werden 

gevonden voor burgerlijke openbare gebouwen van nationale importantie. Op 

de langere termijn zou deze doorbraak van belang blijken; maar na het 

verkrijgen van de tweede prijs was hem dat een schrale troost. Zijn inzet was 

de prijsvraag te winnen en vooral: het museum te bouwen. Toen de uitslag 

eenmaal bekend was gemaakt, dacht Nenny haar Pierre te troosten door hem 

dat laatste als mogelijkheid voor te houden: ‘Van de Nederlanders zijt ge dan 

toch altijd de eerste en wanneer de Kommissie weet dat ge er voor te 

Amsterdam zoudt willen komen woonen, zal Joseph wel kunnen bewerken, 

dat men als recht van den 2den prijs, U de uitvoering zal opdragen. (...) Met 

der tijd heet het toch dat gij het Muzeum bouwt, als de eerste man wat 

vergeten is onder ’t gewone publiek’.118  

 

 
 

1 Over de prijsvraag voor het Muzeüm Koning Willem I en de inzending van 
Cuypers: W.A. Keuzenkamp, ‘De plannen voor het Rijksmuseum’, Bulletin 
van het Rijksmuseum 1960, p. 117-134; Bock, Anfänge p. 237 e.v. en vooral: 
Veenland-Heineman, ‘Prijsvragen’. 
2 Over het complexe proces van natievorming, de ontwikkeling van een 
‘nationale gevoelsgemeenschap’ in Nederland en de rol hierin van de 
tegenstelling katholiek-protestant bij een gezamenlijke steun voor Oranje: 
N.C.F. van Sas, ‘De mythe Nederland’, De negentiende eeuw 1992, p. 4-22, 
vooral p. 15 en 18. En ook idem, De metamorfose van Nederland. Van oude 
orde naar moderniteit 1750–1900, Amsterdam 2005, vooral p. 523 e.v. Vgl. 
Van der Woud, Waarheid en karakter, p. 113. Over de complexe en juist in de 
jaren vijftig en zestig zich wijzigende verhoudingen tussen katholieken, 
protestanten en liberalen, in het bijzonder de overgang van het papo-
thorbeckianisme, de coalitie van de katholieken met de liberalen, gericht op 
een nieuwe grondwet en herstel van vrijheid van religie, naar antithese, de 
coalitie van katholieken en protestanten, gericht op wettelijke gelijkstelling 
van de christelijke zuilen, met name in het onderwijs: Van Sas, ‘De mythe 
Nederland’, p. 19 en Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, p. 
122-138. Vgl. over de positie van de katholieken en in het bijzonder de 
tegenstellingen tussen liberalen en conservatieven (ultramontanen) onder 
hen – als meest recente samenvatting van vele anderen: Van den Berg, In 



 

                                                                                                                                                                     
vrijheid gebonden. Het feit dat Thijm hier slechts ter zijde in figureert en 
Cuypers in het geheel niet wordt genoemd, relativeert de rol die hun door 
anderen (in het bijzonder Gerard Brom) wel is toegeschreven in de 
bevordering en verbeelding van de katholieke zuil en plaatst Cuypers 
impliciet terug in de architectuurhistorische context waar hij eerst en vooral 
thuishoort. 
3 Vgl. Kneppelhout, ‘L’Ère Critique’, eerder aangehaald in hoofdstuk I.4: de 
scheiding tussen ‘l’ère organique’ en ‘l’ère critique’ in de Nederlandse 
geschiedenis lag wat hem betreft bij de Reformatie.  
4 Volgens Van Sas ontwikkelden de Nederlanders in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw vanuit de schoolstrijd en de antithese een dubbele 
loyaliteit: aan de eigen zuil én aan het vaderland. Dit betekende niet dat 
Nederland als nationale gevoelsgemeenschap blijvend een gespleten 
identiteit had, maar veeleer dat het een natie was van gemengde gevoelens. 
Van Sas, ‘De mythe Nederland’, p. 19. De discussies rond de stijlkeuze in het 
werk van Cuypers staan mede aan het begin van dit proces. 
5 G. Germann, ‘Der Kölner Dom als Nationaldenkmal’, in: H. Borger (red.), 
Der Kölner Dom im Jahrhundert seiner Vollendung, Keulen 1980, 2 delen, II, 
p. 161-167. Geheel probleemloos was de receptie als ‘Nationaldenkmal’ ook 
weer niet: zie: T. Parent, ‘Der Dombau und die politischen und socialen 
Konflikte des 19. Jahrhunderts’, in: H. Borger (red.), Der Kölner Dom im 
Jahrhundert seiner Vollendung, Keulen 1980, 2 delen, II, p. 106-113. 
6 Zie bijvoorbeeld de debatten tussen de liberaal Vosmaer en Alberdingk 
Thijm naar aanleiding van het nationaal gedenkteken voor 1813, het Muzeüm 
Koning Willem I en het Rijksmuseum, in: N. Maas, ‘Carel Vosmaer 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. 195-225. 
7 In de bestudeerde bronnen – correspondentie, tijdschriften, secundaire 
literatuur – zijn vooralsnog geen indicaties gevonden voor een stijlpolitiek 
geladen discussie rond het vroege werk van Cuypers in Limburg. Lokale dag- 
en weekbladen zijn niet systematisch in dit onderzoek betrokken. 
8 Door nog twee andere inzenders werden ontwerpen in gotische stijl 
ingediend, meer naar Duits (Schinkel) voorbeeld. Prijsvraagontwerpen in 
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven; gekleurde tekening ontwerp 
Bolsius in collectie Stedelijk Museum Roermond.  
9 Roording, ‘Klein Rome’, p. 5-6. Vgl J.C. Boogman, S. Oosterhaven, 
Geschiedenis van Doetinchem, Zutphen 1986, p.353-354; Arendsen-Tieben, 
Beving, Steijntjes, Kerkelijk leven Doetinchem, p. 11.  
10 Zie Alberdingk Thijm, ‘De nieuwe katholieke kerk aan de Haarlemmer 
Houttuinen’, p. 7; Brusse, ‘Dr. P.J.H. Cuypers geïnterviewd’. 
11 Hierover Schiferli, ‘Een “Nationaal gedenkteeken”’, p. 100-116. Het 
juryrapport kwam pas in mei 1864, maar de ontwerpen werden midden 
november 1863 al tentoongesteld, waarop de discussie onmiddellijk 
losbarstte, aangevoerd door Vosmaer en Brouwers, met Leliman en Van 
Lennep als belangrijke deelnemers. Cuypers diende zijn ontwerpen voor het 
museum eind janauri 1864 in. Zie Cuypers aan Alberdingk Thijm, 1 februari 
1864. Het eindoordeel in het juryrapport was dubbelzinnig – Cuypers won en 
toch niet – en bewust zo geformuleerd door rapporteur Hofdijk. De 
meerderheid van de jury verkoos echter het classicistische ontwerp van Van 



 

                                                                                                                                                                     
der Waeyen Pietersen en J.P. Koelman boven het gotische van Cuypers, die 
de tweede prijs won.  
12 W.J. Hofdijk, Het nationaal monument; waardering van het advies der 
gedeputeerde kommissie; een antwoord voor de heeren Mr. C. Vosmaer, c.s., 
Amsterdam 1864, p. 14, geciteerd naar Schiferli, ‘Nationaal gedenkteken’, p. 
101. Scott, Burges en Bloomfield waren overigens allen anglicaan. 
13 Memorie van toelichting, behoorende bij het projekt voor een Nationaal 
gedenkteeken voor november 1813, enz. gemerkt: N.O., no. 21, bekroond met 
den tweeden prijs van f500; en later gebleken afkomstig te zijn van den Heer 
P.J.H. Cuypers, architect te Roermond. archief van de hoofdcommissie tot 
oprichting van een nationaal gedenkteken voor 1813, Haags Gemeentarchief, 
Den Haag. Geciteerd naar: Schiferli, ‘Het “Nationaal gedenkteken”’, p. 102. 
14 Over het verloop van de jurering en de manipulaties van Hofdijk in het 
voordeel van Cuypers zie Schiferli, ‘Het “Nationaal gedenkteeken”’, passim. 
15 Viollet-le-Duc, Entretiens, VII, p. 305. Het zal geen toeval zijn dat Cuypers 
zijn motto koos uit een paragraaf waarin Viollet-le-Duc de essentie van zijn 
architectuuropvatting in het kort weergeeft. Deze luidt in zijn geheel: ‘Aux 
XIIIe siècle, l’art trouvé par l’école laïque était essentiellement démocratique, 
il était dans tout, et le villageois pouvait être aussi fier de sa petite église, le 
simple chevalier de son manoir, que le citadin de sa cathédrale et le suzerain 
de son palais. Il ne suffit pas aux artistes d’admirer les arts du passé; les 
copier, c’est un aveu d’impuissance; il faut les comprendre et s’en pénétrer, 
en tirer des conséquences applicables au temps où l’on vit, et ne voir dans la 
forme que l’expression d’une idée. Toute forme dont il est impossible 
d’expliquer la raison d’être ne saurait être belle, et, en ce qui regarde 
l’architecture, toute forme qui n’est pas indiquée par la structure doit être 
repoussée. Ces principes, que je ne crois pas trop absolus, ont été 
rigoureusement suivis par l’école laïque française, surtout au moment où elle 
commence à se développer, et leur application est particulièrement évidente 
dans les édifices les plus simples.’ 
16 Voor de intocht van de renaissance zie bijvoorbeeld: R. Vos, F. Leeman, 
Het nieuwe ornament. Gids voor de renaissance-architectuur en -decoratie in 
Nederland in de 16e eeuw, Den Haag 1986. 
17 Viollet-le-Duc, Entretiens, VIII, p. 324 e.v. 
18 Entretiens, VIII, p. 347-348. 
19 Entretiens, IX, p. 412-415 ; R. Middleton, ‘Viollet-le-Duc’s chateaux’, AA 
Files 6, 1984, p. 28-49, p. 35 en 38. 
20 The Builder leverde hem bovendien een regelmatige stroom voorbeelden 
van een nieuwe ‘public architecture’ in Engeland. Hierover: Hitchcock, Early 
Victorian Arcitecture; J.M. Crook, Victorian Architecture. A Visual 
Anthology, New York/Londen 1971; vgl. bijvoorbeeld C. Cunningham, 
Victorian and Edwardian Townhalls, Londen 1981. Opvallend is dat de gotiek 
een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van dit gebouw als type (vrije 
plattegrond), terwijl men wat het ornament betreft overwegend eclectisch 
bouwde. 
21 Alberdingk Thijm aan Cuypers, 23 februari 1864. 
22 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 23 februari 1864. 
23 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 27 februari 1864. 
24 ‘l’auteur (...) a constamment travaillé et forcé les éléments nécessaires à la 
force architecturale, à prendre des formes sculpturales qui complètent 



 

                                                                                                                                                                     
l’architecture, et des reflets de peinture qui relèvent la sculpture et 
l’architecture’, Mémoire explicatif et devis estimatifs de deux projets de 
Musée Guillaume I à Amsterdam, p. 4 (exemplaar in archief Commissie 
MWI). 
25 ‘Nous avons voulu exprimer ce noble trait de la nation [la franchise], en 
étant toujours francs dans notre construction; en n’admettant jamais dans 
l’architecture de ce Musée national de trompe-l’oeil; en accusant chaque 
forme; en disant cavalièrement par la forme extérieure de l’ensemble et de 
chaque division et de chaque subdivision ce qui se passe, ce qui se garde à 
l’intérieur’, Mémoire explicatif, p. 4. 
26 Mémoire explicatif, p. 4. 
27 Cuypers onderzocht al eerder de mogelijkheden van ijzer in monumentale 
kapconstructies. In 1858 stelde hij voor de middeleeuwse toren van Sittard te 
voorzien van een nieuwe spits met een ijzeren draagconstructie. 
Ongebruikelijk was dit niet: in 1859 ontwierp E. Zwirner een ijzeren 
constructie voor kap en de vieringtoren van de Dom van Keulen, zie H. 
Steuer, ‘Industrialisierung und Domvollendung’, in: H. Borger (red.), Der 
Kölner Dom im Jahrhundert seiner Vollendung, Keulen 1980, II, p. 271-293, 
vooral p. 286-293. 
28 ‘Verslag van de 10e bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, beantwoording der vraag: welke vorderingen 
zijn er in de bouwkunst sinds de gothische stijl minder algemeen is toegepast 
geworden’, Verslagen bijeenkomsten der leden van de Maatschappij XIII, 
1863, p. 33. Godefroy zag wél vooruitgang sinds de Middeleeuwen, met name 
in de spaarzaamheid van de constructie, deelde het ‘ongunstig oordeel’ van 
Rose over de renaissance niet en sprak zich uit tegen de gotische richting uit 
Engeland. Metzelaar achtte de renaissance ‘niet meer gepast’ voor deze tijd. 
Idem, p. 41 
29 ‘Verslag van de 11e bijeenkomst der leden van de Maatschappij, 
beantwoording der vraag: zijn overgangsstijlen aan te prijzen’, Verslagen 
bijeenkomsten der leden van de Maatschappij XIV, p. 83-88. 
30 Idem, p. 83. 
31 Zie de vele verwijzingen naar locatiebezoeken in de correspondentie met 
Alberdingk Thijm en Nenny. Eén keer ontwierp Cuypers een kerk zonder de 
locatie te kennen: voor de kerk in Frederikshold, Noorwegen (1874), was een 
locatiebezoek niet haalbaar. Om het gebouw toch precies in de context te 
kunnen plaatsen, liet hij zich topografische kaarten met de hoogtelijnen en 
een getekend profiel van het landschap ter plekke opsturen. Kaart en profiel 
in Cuypersarchief. 
32 Hierover: J. van Eck, De Amsterdamse Schans en de Buitensingel, 
Amsterdam 1948; vgl. E. Cremers, F. Kaaij, C. Steenbergen, Bolwerken als 
stadsparken. Nederlandse stadswandelingen in de 19e en 20e eeuw, Delft 
1981. 
33 Notulen Commissievergadering d.d. 12 februari 1864, archief Commissie 
MWI. Bij stemming waren vijf leden vóór een terrein bij het Paleis voor 
Volksvlijt, wat de nabijheid van een gasfabriek als bezwaar had. Negen leden 
stemden voor het Leidse Bosje, waarbij een lid opmerkte ‘mits hier het 
station niet komt’: het terrein buiten de Leidse Poort gold als potentiële 
locatie voor een nieuw te bouwen centraal station voor Amsterdam. 
34 C.C.G. Quarles van Ufford, Amsterdam voor ’t eerst gefotografeerd, 



 

                                                                                                                                                                     
Amsterdam z.j., p. 72. Deze kreeg in 1872 een monumentale classicistische 
ombouw in steen ontworpen door B. de Greef.  
35 Van Eck, Amsterdamse Schans; Over het Vondelpark: G. Bekkers e.a., Ode 
aan het Vondelpark, Amsterdam 1997. 
36 Van der Valk, Amsterdam in aanleg, p. 224. Voor Van Niftrik en zijn 
betekenis voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Amsterdam vgl. I. 
Jager, Hoofdstad in gebreke, vooral p. 267 e.v. Veelzeggend sprak hij bij zijn 
aantreden over de ‘abominabele toestand der hoofdstad’ (idem, p. 257). 
37 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 27 februari 1864. 
38 De eveneens halfronde ‘Salle des Prix’ in het gebouw van de Académie des 
Beaux-Arts in Parijs van Felix Duban (1840–1842) met een wandschildering 
van Paul Delaroche, kan hierbij als voorbeeld hebben gediend. Zie hierover 
Van Zanten, Designing Paris, p. 84-87. 
39 Mémoire explicatif, p. 8. Over de historische ontwikkeling van de 
plattegrond van het museum: H. Wagner, ‘Museen’, in: E. Schmitt (red.),, 
Gebäude für Sammlungen und Ausstellungen (Handbuch der Architektur 
IV.6.4), Stuttgart 1906 (tweede herziene uitgave), p. 219-489; Plagemann, 
Das deutsche Kunstmuseum; Pevsner, History of Building Types; E. Bergvelt, 
D. Meijers, M. Reinders, Kabinetten, galerijen en musea. Het verzamelen en 
presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden, Heerlen 2005. De 
belangrijkste voorbeelden voor Cuypers waren waarschijnlijk het Museum in 
Berlijn (1823–1830) van Schinkel en het Neues Museum in Berlijn (1841 e.v.) 
en het National Museum in Stockholm (1848–1866), beide van Stüler. 
Cuypers bezat het plaatwerk: A. Stüler, Bauwerke, I. Abteilung. Das Neue 
Museum zu Berlin, Berlijn 1862. Over het Neues Museum: E. van Wezel, ‘Die 
Konzeptionen des Alten und Neuen Museums zu Berlin und das sich 
wandelnde historische Bewusstsein’, in: Jahrbuch der Berliner Museen 
XLIII, Berlijn 2001, Beiheft (dissertatie UvA, 1999).  
40 ‘Pour mieux nous montrer ces objets dans leur jour véritable, chaque 
chambre pourrait prendre le caractère de ce siècle, et avoir porte, cheminée 
etc. en harmonie parfaite avec ces oeuvres contemporaines’, Mémoire 
explicatif, p. 7. 
41 Over het Musée des Monuments Français, dat bestond van 1793 tot 1817: A. 
Erlande-Brandenburg, ‘Alexandre Lenoir et le Musée des Monuments 
Français’, in: L. Grodecki (red.), Le ‘Gothique’ retrouvé avant Viollet-le-Duc, 
Parijs, 1979, p. 75-84. Dit museum was Cuypers zeker bekend. Charles 
Guillon, notaris en archeoloog en een belangrijke vriend en gesprekspartner 
van hem in zijn jonge jaren, bezat de catalogus gemaakt door Lenoir en had 
naar diens inzichten een ‘kerkelijk kabinet’ ingericht in zijn eigen huis in 
Roermond; hierover: Van Hellenberg Hubar, ‘De voetsporen van Charles 
Guillon’. Van Hellenberg merkt echter niet op dat het concept al werd 
toegepast voor het Muzeüm Koning Willem I. Ook Sydenham mag bekend 
verondersteld worden bij Cuypers; of hij dit gebouw in Londen heeft bezocht 
is echter niet zeker. De inrichting van het Neue Museum kende hij uit Stüler, 
Bauwerke, Neues Museum. Thijm bezat bovendien M. Schasler, Die 
Wandgemälde von Kaulbachs im Treppenhause des neuen Museums zu 
Berlin, Berlijn 1854. Zie ook Deneke, Kahsnitz (red.), Das kunst- und 
kulturgeschichtliche Museum.  
42Vgl. hoofdstuk II.4, noot 219, Cuypers aan Alberdingk Thijm, 9 september 
1858. De Engelsen spraken in dit verband van een ‘Architectural Museum’. 



 

                                                                                                                                                                     
Cuypers kende dit fenomeen al voor zijn bezoek aan Londen via een recensie 
in het Organ van 1858. Het opstellen van ‘spolia’ in binnenplaatsen van 
kunstacademies en musea was een lang bekend fenomeen.  
43 Het plan weerspiegelde daarmee in feite de situatie in Huis ten Bosch ten 
tijde van de Nationale Kunstgalerij: deze sloot direct aan bij de Oranjezaal. 
Zie Grijzenhout, ‘Tempel voor Nederland’, afb. 8. 
44 Mémoire explicatif, p. 7-8. 
45 Idem, p. 10. 
46 Idem, p. 8. 
47 Eduard Magnus deed als een van de eersten wetenschappelijk onderzoek 
naar de verhouding tussen de maten van een zaal en de grootte van de 
daklichtopening. De eerste resultaten van zijn onderzoek verschenen in 1864 
in het Zeitschrift für Bauwesen en het is niet waarschijnlijk dat Cuypers hier 
voor zijn ontwerp al kennis van heeft kunnen nemen. Zie: Wagner, ‘Museen’, 
p. 278.  
48 Met de groeiende belangstelling voor de renaissance kwam ook de 
verbreiding van de Hollandse renaissance naar Scandinavië langzaam in de 
belangstelling. Hierover: D.F. Slothouwer, Bouwkunst der Nederlandsche 
Renaissance in Denemarken, Amsterdam 1924. Getuige zijn bibliotheek was 
dit ook bij Cuypers het geval. In 1876 maakte hij een uitgebreide reis door 
Denemarken en het zuiden van Zweden. Overigens kunnen ook de meer 
bescheiden varianten van ‘lucarnes’ in de zestiende- en zeventiende-eeuwse 
architectuur van Zuid-Nederland een voorbeeld zijn geweest.  
49 In de eerste versie van het ontwerp uit 1855 zijn bescheiden driehoekige 
dakkapelen opgenomen in de kap. Om de lichtinval in de museumzalen en de 
collegezalen te verbeteren zijn deze in het definitief ontwerp uit 1859 
aanmerkelijk vergroot. Zie: Blau, Ruskinian Gothic, p. 56; vgl. afb. 51 en 54. 
Bij Deane en Woodward blijven het echter dakkapellen; Cuypers laat de 
‘lucarnes’ aanzetten direct vanuit de dakgoot, waardoor ze deel worden van 
de gevel. In de literatuur zijn helaas geen dwarsdoorsneden van het Oxford 
University Museum aangetroffen, wat vergelijking van de lichtinval met die 
van het Muzeüm Koning Willem I vooralsnog onmogelijk heeft gemaakt. In 
de reeks ontwerpen voor het Wallraf-Richartz-Museum, Cuypers’ tweede 
voorbeeld, werd door Raschdorf (1855) in de zijvleugels bovenlicht toegepast 
middels legramen langs de nok van de kap. Deze was echter vrij vlak en werd 
vanaf de straat goeddeels aan het zicht onttrokken door een hoge daklijst. In 
het uitgevoerde ontwerp van Stüler voor het Neue Museum (1856–1861) 
werden in de zijvleugels bovenlichtzalen toegepast, maar deze zijn gedekt met 
een lage, vrij vlakke kap en de legramen zijn – voor zover op de 
presentatietekening te zien – aan de binnenzijde van het rond een hof 
georganiseerde museum aangebracht en spelen geen rol in het gevelbeeld. Zie 
Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum, p. 169-175, vooral p. 174 en afb. 
197-211. 
50 Zijn werk aan het museum beïnvloedde ook weer het werk aan de kerken: 
de kerk in Kloosterburen uit 1868, een dorpskerk met een vanwege de 
context laag aanzettende kap, zonder lichtbeuk, heeft Cuypers verlicht met 
grote driehoekige dakkapellen, naar het voorbeeld van het Oxford University 
Museum.  
51 Mémoire explicatif, p. 8. 
52 Over de voorgeschiedenis van dit begrip en de interpretatie van Thijm zie: 



 

                                                                                                                                                                     
Van Hellenberg Hubar, ‘Deelhebben aan de kunst’ en idem, ‘De voetsporen 
van Charles Guillon’, p. 354-357. Zie ook: C. van Eck, J. van den Eynde, W. 
van Leeuwen (red.), Het Schilderachtige. Studies over het schilderachtige in 
de Nederlandse kunsttheorie en architectuur 1650–1900, Amsterdam 1994. 
Vgl. M. Bright, Cities Built to Music. Aesthetic Theories of the Victorian 
Gothic Revival, Columbus 1984. 
53 Cuypers bezat een aantal oude foto’s van het Oxford University Museum, 
wellicht ter plekke aangeschaft. Hierover: Blau, Ruskinian Gothic, vooral 
hoofdstuk III. Voor een analyse van de relatie tussen museaal concept, stijl en 
gebouw, vooral het verband tussen ‘natural theology’ en neogotiek zie: Yanni, 
Nature’s Museums, hoofdstuk 3, vooral p. 77-90. Voor een volledig overzicht 
van de literatuur over het Oxford University Museum: idem, p. 174, noot 5. 
54 Pleidooi in: G.E. Street, An Urgent Plea for the Revival of True Principles of 
Architecture in the Public Buildings of the University of Oxford, Londen 
1852. Yanni, Nature’s Museums, p. 72, wijst op het bijzondere verband dat 
Street hierin legt tussen de gotiek en een museum voor natuurlijke historie en 
citeert Street: ‘there seems to be a peculiar propriety in selecting the style 
which, above all others that have ever existed, took nature and natural forms 
for her guide and ornaments, in a museum intended mainly for the reception 
of a collection illustrative of natural history’ (Urgent Plea, p. 17).  
55 Felten zond persoonlijk materiaal aan de commissie. Archief Commissie 
MWI, inv.nr. 37. Zie ook: A. Verbeek, ‘Das erste Wallraf-Richartz-Museum. 
Zum Gedächtnis seiner Eröffnung am 1. Juli 1861’, Wallraf-Richartz-
Jahrbuch XXIII, Keulen 1961. 
56 Hammerschmidt, Anspruch und Ausdruck, III.4.2, vooral p. 487-488.  
57 Mémoire explicatif, p. 8-9. Cuypers’ toelichting bevat een reeks historische 
onjuistheden: Willem II en Gerhard waren geen Nassaus; Allart du Hamel 
bouwde niet de toren van de Bossche St. Jan en Eggert bouwde niet de 
Nieuwe Kerk. Of Cuypers hier bewust de geschiedenis manipuleerde om een 
klinkende genealogie te construeren dan wel niet beter wist, kon niet worden 
nagegaan. Het gaat hier echter niet om de correctheid van de iconografische 
explicaties, maar om te laten zien hoe Cuypers de driedubbele betekenis van 
het museum tot uitdrukking wilde brengen. Met dank aan prof. C.J.A.C. 
Peeters, die mij wees op de historische onjuistheden.  
58 Mémoire explicatif, p. 10. 
59 Alberdingk Thijm, ‘De Muurschilderingen van Guffens en Swerts’. Of 
Cuypers dacht aan fresco’s of aan schilderingen op doek blijkt niet uit zijn 
memorie van toelichting. Cuypers werkte begin jaren zestig in verschillende 
kerken aan cycli van kerkelijke historieschilderingen, met name in de St. 
Lambertus te Veghel: zie deze studie hoofdstuk II; en in de St. Servaes te 
Maastricht. Hierover: J.W. Brouwers, Neerlands keizerlijk kapittel. 
Neerlands eerste Christenkerk, Neerlands oudste kathedraal met hare XIXe 
eeuwse muurschilderingen, een woord gesproken in ‘Regt voor Allen’ te 
Amsterdam, Amsterdam 1864; B. van Hellenberg Hubar, ‘Naar een “kleurrijk 
vercieringsstelsel”. Cuypers’ vroege kleurontwikkeling in perspectief’, 
Magister Artium. Onderwijs, kerk en kunst in Limburg, Sittard 1992, p. 232-
254 en Van Leeuwen, Maakbaarheid van het verleden, p. 65. Een 
samenhangende studie naar de formele en de iconografische ontwikkeling 
van de historieschilderingen in relatie tot het architectonisch werk van 
Cuypers – kerkelijk en seculier – ontbreekt echter tot op heden.  



 

                                                                                                                                                                     
60 Mémoire explicatif, p. 10. 
61 De iconografische programma’s voor dit soort nieuwe bouwtypen namen 
rond het midden van de negentiende eeuw min of meer vaste vormen aan en 
verbreidden zich over Europa. Zie bijvoorbeeld: M. Wagner, Allegorie und 
Geschichte. Ausstattungsprogramme öffentlicher Gebäude des 19. 
Jahrhunderts in Deutschland, Tübingen 1989; P. Böttger, Die Alte 
Pinakothek in München. Architektur, Ausstattung und museales Programm, 
München 1972 en vooral Van Wezel, ‚Die Konzeptionen des Alten und Neuen 
Museums’. Uitzonderlijk was dit programma dan ook niet. Gedetailleerd 
onderzoek naar de herkomst van dit eerste grootschalige voorbeeld in 
Nederland en een analyse van het programma is echter noodzakelijk. Dit valt 
buiten de opzet van dit onderzoek. Belangrijke aanzetten voor een analyse bij 
Becker, ‘Ons Rijksmuseum’, die ook de internationale context kort aanroert 
en Van Hellenberg Hubar, Arbeid en bezieling, die de internationale context 
echter negeert.  
62 ‘(…) la façade du Sud-Est offre un coup d’oeuil d’ autant plus pittoresque, 
qu’elle montre la différence de hauteurs des salles en harmonie avec leur 
dimension et leur destination’, Mémoire explicatif, p. 9. 
63 Viollet-le-Duc, Entretiens, X, p. 483. 
64 Entretiens, X, p. 479. 
65 Mémoire explicatif, p. 9. 
66Voor de opvatting van Thijm zie zijn ‘Introductie’ in het eerste nummer van 
de Dietsche Warande (1855): ‘Dietsch wil zeggen Nederland en Vlaanderen, 
doch niet Wallonië’. 
67 Mémoire explicatif, p. 9-10. 
68 Zie: Blau, Ruskinian Gothic; Yanni, Nature’s Museums; R. Daniels, G. 
Brandwood (red.), Ruskin and Architecture, Reading 2003. Viollet-le-Duc 
wees in de Entretiens op het belang van kleur en het harmonieus samenspel 
tussen architectuur, sculptuur en schilderkunst voor het effect van het 
gebouw: Entretiens, VII (vóór 1863), p. 249-253.  
69 Mémoire explicatif, p. 9. 
70 Van Niftrik was uit hygiënisch en technisch oogpunt groot voorstander van 
het ophogen van gronden voor de stadsuitbreiding en zette het thema direct 
bij zijn aantreden op de bestuurlijke agenda. Maar het gemeentebestuur van 
Amsterdam was hier om financiële redenen vooralsnog tegen; hierover: 
Jager, Hoofdstad in gebreke, p. 378-379 en passim. Voor de situatie ter 
plekke in 1864: Van Eck, Amsterdamse Schans, p. 110-144 en de kaartbijlage 
‘situatie langs de singelgracht tusschen de overtoom en de boerenwetering in 
1867’; hoe het maaiveld van het Leidse Bosje zich exact verhield tot dat van 
het Leidseplein kon tot op heden niet vastgesteld worden.  
71 Mémoire explicatif, p. 7. 
72 Entretiens, VII, p. 254-257. Het denken van Viollet-le-Duc lijkt hier vooruit 
te lopen op Camillo Sitte en zijn analyse van de relatie tussen plein en 
openbaar gebouw in Der Städte-Bau nach seinen künstlerischen 
Grundsätzen, Wenen 1889. Een mogelijk verband tussen Viollet-le-Duc en 
Sitte is, voor zover na te gaan, tot op heden niet onderzocht. Zie: G. Collins, C. 
Grasemann Collins, Sitte and the Birth of Modern Planning, Londen 1965; A. 
van der Woud, ‘De kunst van het stedebouwen’, nawoord in: C. Sitte, De 
stedebouw volgens zijn artistieke grondbeginselen, Rotterdam 1991; C.C. 
Bohl, J.-F. Lejeune, Sitte, Hegemann and the Metropolis. Moderns Civic Art 



 

                                                                                                                                                                     
and international Exchanges, Londen/New York, 2009. 
73 Viollet-le-Duc, Dictionnaire, VII, ‘parvis’.  
74 Zie Hitchcock, Early Victorian Architecture, afb. X.9 (Ashmolean) en 
Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum, afb. 116 (Stuttgart) en afb. 196 
(Hannover). De oplossing in Hannover heeft een direct voorbeeld in de 
Jacobikirche te Berlijn van Stüler, waar op dezelfde manier ruimte wordt 
geschapen voor een monumentaal gebouw in een gesloten straatwand: 
Börsch-Supan, Berliner Baukunst, p. 129 en afb. 372, 374 en 375. 
75 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 en stukken waarin sprake is van ingewonnen inlichtingen over dan 
wel gegevens en/of tekeningen te vinden zijn van musea in Berlijn, Dresden 
(Gemäldegalerie van Semper), Leipzig (Städtisches Museum, L. Lange) 
München (Alte Pinakothek, Von Klenze), Keulen (Wallraf-Richartz-Museum, 
Raschdorff en Felten), Parijs (Louvre). 
76 Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum, p. 71-72 en afb. 52 en 53. 
77 Over Eberson: K.M. Veenland Heineman, ‘Lucas Hermanus Eberson 
(1822–1889), een “volkomen onbeduidende architect”?’, in: E. de Heer (red.), 
Bouwen in Nederland (Leids Kunsthistorisch Jaarboek 1984), Delft 1985, p. 
467-494, p. 467 en idem, ‘Prijsvragen’, p. 166 -171.  
78 Plan uit 1841, in 1862 gepubliceerd als deel in Stülers Bauwerke, I. 
Abteilung. Das Neue Museum zu Berlin, aanwezig in collectie Cuypers. Zie 
Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum, p. 117 e.v. en afb. 127 e.v. Vgl. 
Wagner, ‘Museen’, p. 305. Nieuw was de opstelling niet. Al in 1807 maakte 
J.C. von Mannlich een (niet uitgevoerd) ontwerp voor een schilderijengalerij 
in de Hofgarten in München, voorloper van de Alte Pinakothek, waarin op 
ingenieuze wijze ‘Alle Wänden jedes Saales schief laufen, um das Licht 
unmittelbar auf die Gemälde zu Leiten’, zie Böttger, Die Alte Pinokothek in 
München. Architektur, Ausstattung und museales Programm, München 1972, 
p. 67-68 en afb. 307-308. Deze oplossing lijkt daarna te zijn vergeten of 
wellicht verdrongen door de hang naar regelmatige plattegronden en 
rechthoekige zalen en pas rond 1860 wordt het probleem van de gebrekkige 
lichtval in zijlichtzalen weer expliciet aan de orde gesteld.  
79 In de villabouw, de kerkbouw en de bouw van kloosters, colleges en scholen 
was dit inmiddels een gebruikelijke methode. Voor openbare gebouwen van 
monumentale betekenis zijn echter vrijwel geen voorbeelden te vinden 
vooruitlopend op Cuypers’ ontwerp. Voor Beieren zie: Nerdinger (red.), 
Romantik und Restauration; idem, Zwischen Glaspalast und Maximilianeum. 
Architektur in Bayern zur Zeit Maximilians II 1848–1864, München 1997; 
een ontwerp van Heideloff voor een bischoppelijk paleis, meelopend in een 
straatwand (Romantik und Restauration, p. 202) is het enige dat een 
enigszins naar de functie verschillende uitwerking van twee hoekpaviljoens 
vertoont; het bouwtype is echter van een andere orde dan een museum. Een 
uitzondering vormt het ontwerp van Von Klenze voor het Pantechnion in 
Athene (1863), opgebouwd uit drie scherp onderscheiden geometrische 
volumes; dit lijkt echter vooreerst geen invloed te hebben gehad op de 
monumentale openbare architectuur, ook niet op de museumbouw: hierover 
O. Hederer, Leo Von Klenze, München 1964, p. 361-366. Voor Berlijn zie: 
Börsch-Supan, Berliner Baukunst. Ook hier wél duidelijke voorbeelden in de 
villabouw en de kerkbouw, niet in de openbare gebouwen, die ook wanneer ze 



 

                                                                                                                                                                     
in gotische stijl zijn uitgevoerd, nadrukkelijk symmetrisch zijn. Een 
uitzondering vormt de nieuwe vleugel voor het St. Hedwigziekenhuis in 
Berlijn van Statz uit 1851–1855; deze ligt echter geheel inpandig: zie Lewis, 
Reichensperger, p. 120. Voor het Rijnland zie: Trier, Weyres, Kunst des 19. 
Jahrhunderts im Rheinland (Architektur II), waarin één enigszins relevant 
voorbeeld: het aartsbisschoppelijk museum in Keulen van Statz en Baudri uit 
1859/60 (p. 208). Dit betreft echter de verbouwing van een middeleeuwse 
kapel en het naastgelegen bisschoppelijk paleis. Het typologisch onderscheid 
tussen de bouwdelen was hier dus een historisch gegeven. Voor het overige 
ook in het Rijnland alleen voorbeelden in industriebouw (zie p. 303: Weberei 
Hammerstein, Wuppertal) en bij woonhuizen, kastelen en landhuizen (zie p. 
417: Friedrich von Schmidt, Haus Erben, Keulen, 1846), maar verder steeds 
geheel symmetrische complexen van uniform type, ook bij de redelijk talrijke 
monumentale openbare gebouwen in gotische stijl uit de jaren vijftig en 
zestig. Voor Oostenrijk zie: Haiko, Kassal-Mikula (red.), Friedrich von 
Schmidt ; N. Wibiral, R. Mikula, Heinrich von Ferstel, Wiesbaden 1974, en N. 
Wibiral, R.Mikula, Heinrich von Ferstel (1828–1883). Bauten und Projekte 
für Wien, Wenen 1983: Von Schmidt en Von Ferstel waren beiden architecten 
die juist in de stedelijke context streefden naar symmetrie en regelmaat, ook 
bij gebouwen in neogotische stijl. Voor Engeland zie: Hitchcock, Early 
Victorian Architecture; J.M. Crook, Victorian Architecture. A Visual 
Anthology, New York/Londen 1971; R. Dixon, S. Muthesius, Victorian 
Architecture, Londen 1978; Cunningham, Victorian and Edwardian 
Townhalls. Hier zijn naast voorbeelden in villa-, en kerkbouw ook 
voorbeelden te vinden in de scholenbouw – voornamelijk in werk (onder 
invloed ) van Pugin. Naast twee schetsen van Street (zie verder in deze tekst) 
een enkel voorbeeld dat vooruitwijst naar Cuypers in het complex van 
‘Municipal Buildings’ in Cardigan van R.J. Withers, een helder afleesbaar 
samenstel van beurs, school, markt en pakhuis, in 1859 gepubliceerd in 
Building News (Dixon, Muthesius, Victorian Architecture, p. 169). Van een 
monumentale betekenis of pretentie vergelijkbaar met een nationaal museum 
is hier echter geen sprake. Voor Parijs zie: Van Zanten, Designing Paris. Het 
Conservatoire des arts et métiers van L. Vaudoyer (1844) en het Palais de 
Justice van L. Duc (1847–1852; 1858–1869) vertonen trekken van een 
afleesbaar uit verschillende bouwtypen samengesteld complex, in beide 
gevallen zijn dit echter historische resten (een oud klooster, de Sainte-
Chapelle, de Conciergerie) geïncorporeerd in een nieuw complex, 
voortkomend uit de grootschalige reconstructie van Parijs en zijn openbare 
instituties onder Haussman. Hetzelfde geldt voor Barry en Pugins Houses of 
Parliament in London. Dit soort complexen zullen mee de weg hebben bereid 
voor de introductie van deze opvatting van de architectonische compositie in 
de monumentale openbare architectuur – al was het proces dat zich hier 
afspeelt in feite omgekeerd: schilderachtige middeleeuwse complexen, in de 
loop der tijd organisch gegroeid uit een samenstel van functionele delen, 
werden (vaak drastisch) gereorganiseerd, gesystematiseerd en zo veel 
mogelijk symmetrisch gemaakt. Zie in dit verband ook het werk van Rose aan 
het Binnenhof in Den Haag. Voorbeelden van geheel symmetrische 
neogotische monumentale openbare gebouwen zijn er overigens vele, getuige 
de aangehaalde werken, zowel in Engeland als op het vaste land van Europa.  
80 In twee prenten (één naar Pieter Saenredam) is te zien hoe de Palladiaanse 



 

                                                                                                                                                                     
renaissancevormen letterlijk op de gotische constructie van de vijftiende-
eeuwse gevel van de zogenaamde grote vierschaar werden ‘gekalkeerd’, in de 
terminologie van Cuypers. Zie C.W. Royaards, P. Jongens, H.E. Phaff, Het 
stadhuis van Haarlem. Algemeen restauratieplan, Haarlem 1961, p. 44-45, 
afb. 7 en 12. De prenten in collectie gemeente Haarlem, stadhuis.  
81 Zie Pugin, Types d’architecture. Vgl. Stanton, Pugin, p. 151-166. Een mooi 
voorbeeld is Pugins ontwerp voor The Grange en St. Augustine’s church in 
Ramsgate (1845–1850), The Builder 1853, p. 377. 
82 De compositie in een losse ordening rond een besloten binnenplaats in een 
verder compact gesloten bouwblok had Butterfield overigens van Pugin 
overgenomen: zie The Bishop’s House, Birmingham, 1841. Stanton beschrijft 
dit als een voorbeeld van Pugins ‘tendency to start from a solid at ground 
level and work upward to a separation of parts’, Stanton, Pugin, p. 167 en afb. 
100. Street nam dit thema als eerste op in zijn ontwerp voor het Oxford 
University Museum bij zijn Urgent Plea. 
83 Voor Engeland, dat in dit opzicht voorop liep, zie Muthesius, High 
Victorian Movement en vooral Crook, Victorian Architecture, een 
systematisch en chronologisch overzicht in contemporaine afbeeldingen uit 
tijdschriften van de Engelse architectuur van 1830–1900 met bijzondere 
aandacht voor de neogotische beweging. Naast vele college’s en kerkelijke 
complexen vanaf ongeveer 1850 komt – afgezien van het ontwerp van Street 
uit 1853 – het Oxford University Museum van Deane en Woodward, 
gepubliceerd in 1859 in The Builder, als eerste voorbeeld naar voren van een 
monumentaal openbaar gebouw in vrije ordening van bouwdelen van 
verschillend karakter. Het dienstgebouw is hier echter gescheiden van en 
nevengeschikt aan het symmetrische hoofdgebouw. Sir Alfred Waterhouse, 
Assize Courts, Manchester (1859–1864) is het volgende voorbeeld, in 
hoofdopzet geïnspireerd door Deane en Woodward; ook hier is echter de 
(beheerders?)woning nevengeschikt aan het overigens geheel symmetrische 
en in karakter homogene hoofdgebouw. In de plattegrond gepubliceerd in 
The Builder 1865, is deze dienstvleugel zelfs weggelaten: zie Crook, Victorian 
Architecture, p. 127-129. In de prijsvraag voor The Law Courts in Londen, 
1866 (dus na het ontwerp van Cuypers), die van groot belang was voor de 
ontwikkeling van de High Victorian Movement, komen twee voorbeelden 
naar voren waar verschillende bouwtypen met duidelijk herkenbaar eigen 
karakter worden gecombineerd in een monumentaal symmetrisch ontwerp: 
de plannen van J.P. Seddon en van G.G. Scott. Streets winnende ontwerp 
neemt, in de uitwerking van de hoekpaviljoens gelijkend op woonhuizen, het 
thema bescheiden op. In zijn latere uitwerkingen uit 1869 en 1870 komt het 
thema steeds sterker naar voren: woonhuis, donjon, ‘guildhall’, raadhuis, 
paleis en kerktoren zijn te determineren; in het definitief ontwerp wordt het, 
onder druk van de opdrachtgever, weer getemperd en het eindbeeld is een 
meer homogeen, regelmatig complex met een aantal nadrukkelijke 
symmetrieassen. Zie Brownlee, Law Courts, p. 117, 134 en 139; vgl. p. 194, p. 
220-221; vgl. p. 228-243. Voor voorbeelden binnen de neogotische beweging 
in Duitsland zie de hiervóór in noot 79 genoemde plannen van Heideloff en 
Statz. In België waren binnen de beweging aanzetten bij het kasteel Caloen te 
Loppem (1857–1863), en het klooster en de school te Vivenkapelle (1860 
e.v.), beide van E.W. Pugin (de zoon) en J. Bethune; de overigens geheel 
symmetrische neogotische vleugel aan het Provinciaal Gouvernementspaleis 



 

                                                                                                                                                                     
te Leuven van J.C. Delsaux mag gelden als prototype van de toepassing van 
de neogotiek aan een monumentaal openbaar gebouw. Directe voorbeelden 
van het thema in de monumentale openbare architectuur zijn er hier echter 
niet. Zie Van Cleven e.a., Neogotiek in België, p. 56 en 201; Verpoest, Bekaert, 
Architectuurgids neogotiek, p. 112, 116 en R. Boterberge, Vivenkapelle, 
Vivenkapelle 1990. 
Conclusie: de aanzetten waren er, maar Cuypers was een van de eersten op 
het vasteland van Europa die het thema vanuit de villabouw en de kerkbouw 
toepasbaar maakte op een gebouw van de hoogste categorie. Engeland, in het 
bijzonder het werk van Street, kan daarbij zijn bron van inspiratie zijn 
geweest. Opvallend is dat Alfred Waterhouse zich in dezelfde jaren vrijwel 
parallel aan Cuypers in dezelfde richting ontwikkelt: vgl. Assize Courts, 1865, 
symmetrisch met dienstvleugel als annex, New Exchange, Manchester, 1865, 
in vrije compositie, en Town Hall, Manchester, 1e prijsvraagontwerp 1867, 
waarin ponderation over symmetrie is gelegd, idem aan Cuypers’ plan voor 
het Muzeüm Koning Willem I uit 1864. Zie C. Cunningham, P. Waterhouse, 
Alfred Waterhouse 1830–1905, Oxford 1992, afb. 33, 45, 48.  
84 Voor Streets Oxford University Museum: Street, Urgent Plea; Brownlee, 
Law Courts, p. 28-29 en afb. 3. Voor Pugins Bishop’s House: Stanton, Pugin, 
p. 137 afb. 100. 
85 Afb. in Brownlee, Law Courts, p. 31. 
86 Brownlee, Law Courts, p. 27; Vgl. Viollet-le-Duc, Entretiens, IX.  
87 Bij ‘plan ‘A’ leverde Cuypers twee extra plattegronden waarop hij laat zien 
hoe een extra annex met vergaderruimte voor artistieke of historische 
genootschappen op verschillende manieren zou kunnen worden ingezet om 
het vrijstaande gebouw aan de grenzen van een (denkbeeldige) kavel te 
verankeren.  
88 Zie Van Sas, ‘De mythe Nederland’. 
89 Mémoire explicatif, p. 5. 
90 Idem, p. 5. 
91 ‘Vergadering 16 maart 1864 van den jury ter beoordeling der plannen voor 
den wedstrijd Muzeüm Koning Willem de Eerste in de Raadkamer der Kon. 
Akad. v. Beeld. kunsten’ (Verslag 1e juryvergadering), archief Commissie 
MWI, inv.nr. 65.  
92 Hammerschmidt, Anspruch und Ausdruck, p. 487-488. 
93 Verslag juryvergadering 16 maart 1864. 
94 ‘Vergadering van 30 maart 1864, in het lokaal der Kon. Akademie van 
Beeldende Kunsten’ (Verslag 2e juryvergadering).  
95 Over Lange: Nerdinger, Zwischen Glaspalast und Maximilianeum, p. 12: 
noemt hem een ‘glänzenden Zeichner’; p. 144: plan voor markthal in 
rondboogstijl; p. 225: plan voor de ‘Regotisierung’ van de Frauenkirche, 
München; p. 242: plan voor een koninklijke villa in Berchtesgaden in 
chaletstijl; p. 270 plan voor de ombouw van de Hertog Max Burg, München, 
tot Wittelsbachisches Museum, in Duitse renaissancestijl (een museum ter 
verheerlijking van het ‘bayerische Regentenhaus’); p. 280: ontwerp voor het 
Atheneum, München, in gotische stijl.  
96 Memorie van toelichting plan Lange, manuscript in archief Commissie 
MWI, inv.nr. 58. 
97 Op een kerkgebouw bijvoorbeeld ‘Hic est domus dei, porta coeli’, op een 
gerechtsgebouw ‘Ius suum cuique’, etc. 



 

                                                                                                                                                                     
98 Veenland-Heineman, ‘Eberson’, p. 472: hij had toestemming de bouw van 
het neorenaissancistische Ministère der Affaires Etrangères aan de Quai 
d’Orsay van architect J. Lacornée van nabij te volgen en werkte als opzichter 
voor J.L. Grisart bij de uitvoering van de Caserne des Petits Pères, 
opgetrokken in een zware, middeleeuws aandoende stijl. 
99 Veenland-Heineman, ‘Lucas Hermanus Eberson’, p. 475-485. 
100 Opmerking bij plaat XXXII van de Verzameling Afbeeldingen van Oude 
Bestaande Gebouwen, vanaf 1854 uitgegeven door de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, met voorbeelden van de Hollandse renaissance 
naar Vredeman de Vries en Ditterlin. 
101 Zie Botman, Van den Heuvel, Het tekeningenarchief Godefroy, passim. 
102 Cuypers aan Alberdingk Thijm, 24 februari 1864. Het gerucht ging dat een 
oud-leerling, weggestuurd na de ‘opstand’ in het Atelier, een plan in 
renaissancestijl had ingezonden en zijn grootste angst gold het idee door hem 
verslagen te worden.  
103 Gedrukte versie van de twee voorstellen in archief Commissie MWI, 
inv.nr. 66. Volgens Thijm zou Cuypers Outshoorn ‘met name’ moeten 
consulteren over de ‘bovenverlichting’. Thijm noemde Outshoorn 
waarschijnlijk omdat hij wist dat deze goed lag bij Thorbecke. Zie Alberdingk 
Thijm aan Cuypers, 26 april 1864. 
104 Cuypers aan Nenny, 4 april 1864. 
105 Alberdingk Thijm aan Cuypers, 26 april 1864: ‘Gij kent mijn voorstel. Van 
Lennep, die uit de stad is, had het al bij anticipatie ondersteund. Hofdijk, 
Banck, Becker, Berkhout en Van Iddekinge – zie [daar] onze overige 
vrienden. De Vos en Momma zijn renegaten geworden. De kunstenaars – 
Dubourcq, Ten Kate, Kaiser en Rochussen stonden in een gesloten gelid, met 
Van Eeghen en Six voor Godefroy. Rutgers, Van Stirum, vooral onze 
roomsche ezel Jan Rijnders, hebben, met Santhagens, de rol van 
lammelingen op zich genomen, daarin De Vos en Momma nastrevende. Mijn 
vriend Cahen was ongelukkig ook niet present. Ik had een brief ten uwen 
voordeel van de Burgemeester, maar ’t mocht niet baten. Van Lennep had een 
uitmuntende brief ingezonden. Ik heb Thorbecke al voorlang met mijn 
voorstel bekend gemaakt, per brief, die ik hem door van Heukelom heb doen 
voorlezen, maar hij is bechoogeld door Rose. Evenwel is hij zeer met Sarphati 
ingenomen; en alszodanig ook met Outshoorn. Ik zou het zeer goed vinden, 
dat gij hem gingt spreken. ’t Is maar ongelukkig dat hij geen zier kennis van 
architectuur heeft en dat gij bij de duvel te biecht komt, als hij Rose uw 
reklame in handen stelt. Rose, Metzelaar en Godefroy zijn tegenwoordig de 
mannen.’  
106 J.A. Alberdingk Thijm, Aan de Leden der Kommissie tot Voorbereiding 
der Stichting van het Muzeüm ‘Koning Willem de Eerste’, Amsterdam, 7 mei 
1864 (brochure in UB Amsterdam); idem, Het Kunstmuzeüm te Amsterdam . 
Thijm stelde voor Scott en Viollet-le-Duc als vertegenwoordigers van de 
‘historische richting’ – waar naar zijn idee om gevraagd werd door het 
programma – te vragen onder hun toezicht een plan te laten maken. Dan was 
hij bereid lid te blijven van de commissie. 
107 Cuypers aan Nenny, pinksterfeest 1864. 
108 Godefroy aan de Kommissie tot voorbereiding der Stichting van het 
Muzeum Koning Willem I, 2 mei 1864, archief Commissie MWI, inv.nr. 72. In 
februari 1893 haalde hij voor een voordracht bij AetA zijn plan nog eens uit 



 

                                                                                                                                                                     
de kast en gaf een uitgebreide toelichting, opnieuw zonder op de stijl in te 
gaan. Hierin vermeldt hij twee ontwerpen uit mei en juni 1864, in 1867 
tentoongesteld bij het 25-jarig jubileum van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst. Opvallend is dat hij het als normaal presenteerde dat hij als 
jurylid deze opdracht verkreeg en zelfs de suggestie wekte als zou hém 
onrecht zijn aangedaan nu Cuypers alsnog het Rijksmuseum had gebouwd. 
A.N. Godefroy, ‘Voordracht gehouden in de vergadering van 1 febr. 1893’, 
Architectura 1893, p. 41-44, 46-48, p. 41. 
109 Op grond van zijn werken en de ‘schijnbaar op elkander afgeprente en zich 
nooit verzakende eenstemmigheid van de drie bouwkunstenaars’ rekende 
Thijm Godefroy en Metzelaar tot dezelfde richting als Rose, door hem 
aangeduid als de ‘vrije richting’, waarbij, zoals hij fijntjes opmerkt, de ‘vrije 
schepping’ in Nederland in de laatste twintig jaar veelal de hulp inriep van 
Schinkel en Von Klenze, ‘die ondertussen het beste gewerkt hebben als zij de 
Grieken het trouwst navolgden’. Thijm, Aan de leden der Kommissie, p. 5. 
110 ‘Verslag van de 13e bijeenkomst der leden van de Maatschappij, 28 juni 
1866’, Bouwkundige Bijdragen 1867, p. 59-62. 
111 Hierover: Schiferli, ‘Het “Nationaal gedenkteken”’, passim, en Maas, ‘Carel 
Vosmaer en het Rijksmuseum’, p. 204-207. 
112 Notulen vergadering commissie MWI d.d. 14 augustus 1864, archief 
Commissie MWI, inv.nr. 1. 
113 Veenland-Heineman, ‘Prijsvragen’, p. 173-179 en afbeeldingen. 
114 Thorbecke zou Lange bij zijn bezoek aan Nederland in juni 1864 advies 
hebben gevraagd over de benoeming van een hoogleraar in Delft, waarop hij 
zijn leerling Gugel naar voren schoof. D. Baalman, ‘Nederlands eerste 
hoogleraar bouwkunde: Eugen Gugel’, De Sluitsteen, 1991, p. 43-66, p. 45-46.  
115 Zie bijvoorbeeld het voorstel voor een nieuwe bouwkunstopleiding in 1841 
ingediend bij de minister van Binnenlandse zaken door drie leden van de 
Koninklijke Akademie afgedrukt in: Roelofs Heyrmans (red.), Gedenkschrift 
Koninklijke Akademie en Polytechnische School, bijlage VII.  
116 Rapport Gugel en Metzelaar, geciteerd naar Veenland-Heineman, 
‘Prijsvragen’, p. 176-177. Rapport aanwezig in archief Commissie MWI, 
inv.nr. 27. 
117 César Daly definieerde rationalisme in een artikel uit 1864, in vertaling 
overgenomen door The Builder, als: ‘the belief held in common bij all French 
Gothicists, Classicists and Eclectics (...) that architecture was ornamental or 
ornamented construction’ . Geciteerd naar Collins, Changing Ideals, p. 198. 
Vgl. Van der Woud, Waarheid en karakter, ‘De jaren zestig’.  
118 Nenny aan Cuypers, ‘Maria Geboorte’, 1864. 


