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‘Nabij Buiten’: een woning met atelier aan de rand van de stad 

 

In dezelfde maanden van het jaar 1864 waarin Cuypers vol spanning de 

uitkomst van de prijsvraag voor het Muzeüm Koning Willem I afwachtte, was 

hij actief op zoek naar een huis in Amsterdam.1 Thijm trad daarbij op als zijn 

adviseur en uit hun correspondentie blijkt dat hij naast zijn literaire talenten 

ook over goede handelsinstincten beschikte. Hij was op de hoogte van de 

prijsontwikkelingen in de onroerend goed markt en diende Cuypers ter zake 

kundig van advies over de vraag waar hij met het oog op de te verwachten 

stedenbouwkundige ontwikkelingen het beste kon investeren. Cuypers keek 

eerst naar huizen in de oude stad, maar zocht al snel buiten de wallen naar 

een ruim perceel. Hij wilde wonen en werken, huis en atelier combineren, 

zoals hij dat ook in Roermond had gedaan en liefst zelf een onderkomen 

bouwen. Hij had de concessie van Sarphati op het oog, aan de zuidkant van 

de stad bij de Amstel en ging ook kijken naar een perceel buiten de 

Raampoort, aan de westkant van de stad, gelegen in een rommelig stukje 

polderland met veel industriemolens, maar dichter bij zijn schoonfamilie. 

Thijm wees hem er echter op dat bij de ingang van het Vondelpark-in-aanleg 



 

 

 

(toen nog aangeduid als het ‘Rij- en Wandelpark’) grond te krijgen was. De 

prijzen stegen hier snel, zo waarschuwde hij, maar waren vooralsnog lager 

dan in de concessie van Sarphati, terwijl het gebied dichter bij het centrum 

lag. Hij adviseerde Cuypers niet zelf in onderhandeling te gaan maar eerst 

een ‘makelaartje van de 2e hand’ eens te laten informeren.2 Thijm voorzag 

dat de keuze van een gerenommeerd architect zich hier te vestigen zou 

worden geïnterpreteerd als een teken van vertrouwen in de toekomst van dit 

gebied en de prijzen nog sneller zou opdrijven. Uiteindelijk spitste de 

zoektocht zich toe op twee voormalige buitenplaatsen buiten de Leidse poort, 

beide in gebruik als uitspanning. Deze werden door Thijm zorgvuldig 

geïnspecteerd, opgemeten en vervolgens op waarde geschat: ‘Ik heb Tivoli 

gezien en Nabij Buiten. Tivoli is te duur (35.000 gulden), Nabij Buiten is 

prijzig (16.000 gulden), maar de stand is oneindig beter dan De Nederlanden 

[het terrein buiten de Raampoort, A.O.]. Daar komt niemand. Hier is een 

avenir – hoe ook: met Muzeüm, Station3 en in allen geval Park. De 

buitencingel van de Leidse tot de Muiderpoort is im Fortschritt begriffen. 

Onwaardeerbaar schijnt mij dat voordeel, ook finantieel. Dichter bij het 

Paleis van Volksvlijt hebt gij de ellendige gasfabrieken, bij de Nederlanden 

hebt gij ook fabrieken. De Leidsche poort uit moet men van de Overtoom af 

altijd links (dat wil zeggen in de richting van de Amstel, A.O.] spekuleeren. 

Dat is mijn overtuiging.’4 Thijm hield ook de bodemgesteldheid in de gaten – 

het Vondelpark werd aangelegd om het diepst gelegen deel van een drassige 

polder, ongeschikt voor bewoning, productief te maken – en meldde dat hij 

van de buren geen klachten had gehoord over vocht, terwijl er bij het nieuwe 

park een extra molen zou komen om de polder droog te houden.  

Cuypers was snel overtuigd. Begin september schreef hij Nenny ‘ik heb twee 

terreinen bezocht, maar inclineer bijzonder naar Nabij Buiten. Er staat een 

groot gebouw dat voor eenige jaren als woning voor ons en atelier en woning 

voor Lauweriks zeer geschikt is.’5 Zijn belangrijkste beeldhouwer zou dus met 

zijn gezin meeverhuizen naar Amsterdam, waar ze, net als in Roermond, 

samen in één huis zouden wonen en werken. Zijn ideaal van een artistieke 

woon-werkgemeenschap werd dus overgezet naar de hoofdstad, maar in 



 

 

 

afgeslankte vorm: de werkplaatsen bleven in Roermond. Een week later werd 

de koop gesloten en Cuypers begon onmiddellijk plannen te maken voor 

aanpassingen aan het gebouw en de tuin om het complex, in afwachting van 

nieuwbouw op het terrein, tijdelijk geschikt te maken voor bewoning en er 

zijn artistieke stempel op te drukken.6 Het pand kreeg een nieuwe 

entreepartij naar gotisch-rationeel beginsel en hij overwoog in de voortuin, 

aan de Stadhouderskade, een kapelletje te bouwen. Met de aanvraag voor de 

verbouwing in januari 1865 diende hij meteen ook een verzoek in om 

vergunning tot het bouwen van een geheel nieuw dubbelwoonhuis op het 

terrein van Nabij Buiten.7 Dit plan werd echter niet uitgevoerd. Het 

verbouwde buiten lag aan het Leyerdorperpad en werd omgedoopt tot 

‘Leyerhoven. In de zomer van 1865 werd het door de families Cuypers en 

Lauweriks betrokken. 

 

Het was inmiddels duidelijk dat de kansen van Cuypers om het Muzeüm 

Koning Willem I te bouwen waren verkeken. Hij lijkt deze deceptie te hebben 

verwerkt door op eigen initiatief de potentie te laten zien van zijn rationele 

beginselen voor de ontwikkeling van de seculiere architectuur en de 

vernieuwing van het stadsbeeld. Kort nadat hij zich in Leyerhoven had 

gevestigd, schetste hij een bebouwingsplan voor het gebied tussen de 

Overtoom en het Vondelpark, aan de noordzijde begrensd door de 

Singelgracht en aan de zuidzijde door de gemeentegrens, met in het midden 

Leyerhoven.8 Hij stelde zich voor hier een villapark aan te leggen. Om de 

onderneming enige omvang en impact te geven, had hij meer grond 

aangekocht en trachtte hij gemene zaak te maken met een aantal andere 

grondeigenaren in dit gebied, met name zijn overbuurman aan het 

Leyerdorperpad, de architect N. Redeker Bisdom. Redeker Bisdom had een 

villa neergezet aan de Stadhouderskade en was begonnen met het bouwen 

van een aantal woningen langs het pad, waarbij hij mede optrad namens twee 

andere investeerders.9 Ook zocht Cuypers steun in de (katholieke) 

Amsterdamse kringen waar Thijm hem had geïntroduceerd en vond advocaat 

J.J.W. van den Biesen bereid een aantal percelen aan te kopen naast zijn 



 

 

 

terrein.10 Zo kon hij een samenhangend plan maken voor een redelijk 

aaneengesloten gebied en dit inzetten als verbindende schakel tussen de 

bestaande bebouwing langs de Overtoom en het Vondelpark-in-aanleg. Op de 

schets geeft hij de terreinen van de verschillende eigenaren met aparte 

kleuren aan en laat zien welke combinaties bij gehele of gedeeltelijke 

samenwerking mogelijk waren. Cuypers’ doelstellingen leken in dit opzicht 

op die van Sarphati. Stadsuitleg was in de ogen van Sarphati ‘eene collectieve 

handeling’.11 Vanuit die idee had hij zijn concessieaanvragen ook steeds 

beargumenteerd. Met individuele bouwplannen diende men het grotere 

geheel in het oog te houden. Grondeigenaren en bouwondernemers (meestal 

zogenaamde eigenbouwers12) dienden zo veel mogelijk samen te werken. Zo 

kon er ook uit een verzameling particuliere initiatieven een ‘doelmatig geheel’ 

worden geschapen en raakten toekomstige stedenbouwkundige 

ontwikkelingen niet geblokkeerd. De schaal waarop Cuypers opereerde was 

natuurlijk kleiner, maar zijn intenties waren gelijk. Ook hij wilde méér dan 

alleen uit praktische en speculatieve overwegingen een aantal huizen 

neerzetten en streefde naar een voorbeeldige stadsuitleg. Bij hem kwam er 

echter een aspect bij, of, preciezer gezegd, lag het accent anders. Sarphati 

werkte als arts en ondernemer in eerste instantie vanuit hygiënische en 

sociaal-economische motieven: een gezonde stad was een productieve stad en 

vice versa.13 Cuypers zocht vooral naar mogelijkheden om het stadsbeeld in te 

zetten voor de verbeelding van zijn opvattingen over artistieke vernieuwing 

en maatschappelijke verandering. Het ging hem uiteindelijk om het 

toekomstig beeld van de stad als uitdrukking van een maatschappelijk en 

artistiek ideaal.  

De locatie bleek goed gekozen en ook de timing was perfect. De 

Parkcommissie was onder leiding van C.P. van Eeghen inmiddels omgevormd 

tot de ‘Vereeniging tot Aanleg van een Rij- en Wandelpark’ en deze ging 

voortvarend te werk. De aanleg van het park vorderde snel en rond 1866 was 

het voor iedereen duidelijk dat het gebied rond het park was voorbestemd 

voor hoogwaardige ontwikkelingen. Verschillende serieuze partijen – 

waaronder Sarphati – hadden hier al grond gekocht. Rendement op de 



 

 

 

investeringen was dus vrij zeker. Bovendien was er geen geldig 

uitbreidingsplan voor het gebied. De gemeente deed weliswaar pogingen 

greep te krijgen op het bouwen buiten de wallen – vooral het bouwen van 

woningen langs de paden in de polders was stadsingenieur Van Niftrik een 

doorn in het oog – maar vooralsnog waren er nauwelijks machtsmiddelen om 

op het niveau van het stedenbouwkundig ontwerp zaken af te dwingen. Dit 

gaf Cuypers en consorten de vrijheid het stedenbouwkundig plan naar eigen 

inzicht in te richten en liet ruimte een eigenzinnig statement te maken met de 

vormgeving van het straatbeeld. In zijn schetsontwerp zocht Cuypers deze 

ruimte duidelijk op.  

 



 

 

 

Pleidooien voor een schilderachtig, betekenisvol stadsbeeld 

  

Bij de eerste wat grootschaligere plannen voor de verdichting en de 

uitbreiding van Amsterdam rond 1860 stond de initiatiefnemers een duidelijk 

beeld voor ogen hoe deze nieuwe wijken er uit moesten gaan zien. Voor de 

bebouwing van de Plantage – het oostelijk segment van de grachtengordel – 

hadden Burgemeester en Wethouders van Amsterdam een straatbeeld in 

gedachten van rustige, aaneengesloten woonhuizen, door een uniforme 

gevelindeling samengevoegd tot grotere architectonische gehelen. Men dacht 

dit te verwezenlijken door alle opstallen in het gebied te onteigenen en de 

grond slechts bloksgewijs te verkopen. Dit beleid moest al na een jaar 

vervangen worden door perceelsgewijze uitgifte van de grond – vrijwel 

niemand kon of durfde het aan een geheel bouwblok ineens te ontwikkelen – 

maar de intentie is nog op verschillende plaatsen in de wijk te herkennen.14 

Sarphati was zich van meet af aan bewust dat perceelsgewijze bebouwing een 

onvermijdelijk gegeven was in de negentiende-eeuwse stadsuitleg. Niettemin 

stond hem eenzelfde beeld voor ogen in zijn concessie rond het 

Frederiksplein. Met zijn architect Outshoorn dacht hij aan grote, ‘aus einem 

Guss’ neergezette woonblokken, met accenten op de symmetrieassen, de 

hoeken en als afsluiting van zichtassen. Dit is nog te zien in de gerealiseerde 

woningblokken aan het Oost- en Westeinde, ter weerszijden van het Paleis 

voor Volksvlijt.15 Bijzonder was dit niet. Gelijke verdieping- en goothoogten, 

doorlopende rechte kroonlijsten, vaste maten voor de raamopeningen, een 

terughoudend gebruik van voorsprongen of ornament in de gevel en een 

uniform materiaalgebruik waren de middelen waarmee een dergelijk 

straatbeeld al sinds het einde van de achttiende eeuw op veel plaatsen in 

Europa was gerealiseerd. Vroege voorbeelden zijn te vinden langs de nieuw 

aangelegde boulevards, veelal vrijgekomen na de ontmanteling van 

vestingwerken, en de eerste monumentale doorbraken in de Europese 

hoofdsteden, maar ook – op meer bescheiden schaal – in steden als 

Antwerpen en Brussel (Quartier Leopold) en dichter bij langs de nieuwe 

boulevards (‘singels’) van Utrecht en Arnhem en de waterfronten van de 



 

 

 

IJsselsteden Zutphen, Deventer en Zwolle.16 Vaak dienden paleistypen uit de 

renaissance en de barok daarbij als voorbeeld voor de compositie van de 

straatwand. De individuele panden werden dan samengevat tot een 

symmetrisch geheel met een verhoogd middendeel en vleugels afgesloten met 

hoekpaviljoens, een schema dat in Amsterdam onder anderen werd toegepast 

door Outshoorn aan het Oost- en Westeinde, door J. Servais aan de Nicolaas 

Witsenkade – aansluitend aan de concessie van Sarphati17 – en nog in 

1878/79 door J. Gosschalk aan de Vossiusstraat, als begrenzing van de 

oostrand van het Vondelpark de directe tegenhanger van Cuypers’ 

Vondelstraat.18 Een streven naar rust, eenheid en monumentaliteit vormde 

de achtergrond van dit ideaalbeeld van de stad.19  

Dat binnen de neogotische beweging heel anders hierover werd gedacht 

behoeft, na hetgeen in de voorgaande hoofdstukken werd uiteengezet, 

nauwelijks nog betoog. Men interpreteerde de ‘edele eenvoud’ van deze 

gesloten straatwanden juist als betekenisloze eenvormigheid, als het beeld 

van een samenleving die met de groeiende maatschappelijke, politieke en 

religieuze pluriformiteit ten onder was gegaan in een amorfe massa. Vanuit 

het verlangen naar een hernieuwd christelijk gemeenschapsleven werd de 

middeleeuwse stad hier tegenover gezet. Het beeld van de schilderachtig 

gegroepeerde burgerhuizen – de geveltoppen logisch voortgekomen uit de 

kapvorm – verenigd rond monumentale parochiekerken en openbare 

gebouwen, met hun hoge kappen en ranke torens sprekende symbolen van 

een harmonieus maatschappelijk en religieus gemeenschapsleven, met in het 

midden van de stad de kathedraal, vormde voor hen het ideologisch en 

esthetisch antwoord op de dreigende desintegratie van de samenleving. Deze 

‘eenheid in veelheid’ werd gezien als een afspiegeling van de ideale relatie 

tussen individu en gemeenschap. En dit beeld werd van meet af aan ingezet 

om de verloren gemeenschapsidee te herstellen. Vanuit de neogotische 

beweging werd daarmee een voorzet gegeven voor wat in de Duitstalige 

landen de ‘künstlerische Städtebau’ zou gaan heten.20 

Victor Hugo had de morfologie van de middeleeuwse stad geïdealiseerd in 

zijn Notre Dame de Paris 1482 – nu beter bekend als ‘De Klokkenluider van 



 

 

 

de Notre-Dame’ – en de betekenis hiervan, in een geïllustreerde editie, 

onderstreept met een fictief vogelvluchtperspectief van Parijs in de vijftiende 

eeuw. In het hoofdstukje ‘Ceci tuera cela’, in 1832 toegevoegd aan de achtste 

editie van de roman, schetste hij hoe de architectuur als de taal waarin de 

mens zich uitdrukt ten onder ging met de opkomst van de boekdrukkunst aan 

het einde van de vijftiende eeuw en hield hij een verkapt pleidooi voor het 

ontwikkelen van een architectuurtaal waarmee eenzelfde organisch en 

homogeen stadsbeeld zou kunnen worden gerealiseerd in de eigen tijd.21 

Pugin had de polemiek tussen de classicistische en de neogotische opvatting 

van het stadsbeeld in zijn Contrasts scherp in beeld gebracht en deze in de 

tweede editie van zijn werk nog eens puntig samengevat in de spotprent, 

waarin hij het silhouet van een stad in 1440 plaatste tegenover het silhouet 

van dezelfde stad in 1840. Hij had daarmee in één oogopslag laten zien hoe 

met het verdwijnen van de (door hem veronderstelde) maatschappelijke 

harmonie en religieuze eenheid in de middeleeuwse stad ook de stad als 

kunstwerk in verval was geraakt. De aaneenschakeling van burgerhuizen met 

sprekende topgevels, gegroepeerd rond parochiekerken met steile spitsen en 

gildehuizen met hoge kappen en ferme torens uit 1440, heeft in 1840 plaats 

gemaakt voor uniforme straatwanden met rechte lijsten. De torens hebben 

hun spitsen verloren en de kerken zijn in handen geraakt van verschillende, 

meestal protestantse religieuze groeperingen. De ‘guild hall’ is nu ‘socialist 

hall of science’, symbolisch voor het vervangen van de christelijke 

gemeenschapsgedachte door de marxistische klassenstrijd. Een ring van 

fabrieksgebouwen heeft de plaats ingenomen van de stadsmuur, met zijn 

torens ooit symbool van de stad als voorafbeelding van het Heilige Jeruzalem. 

De sociale taak van de kloosters, in 1440 lieflijk geplaatst in het landschap 

rond de stad, is overgenomen door kille gestichten, werkhuizen en 

gevangenissen. ‘It must have been an edifying sight to have overlooked some 

ancient city, raised when religion formed a leading impuls in the mind of 

man, and when the honour of the Author of all good was considered of 

greater importance than the achievement of the most lucrative commercial 

speculation’, verzuchtte hij in een van zijn colleges voor de studenten aan St. 



 

 

 

Mary’s College.22 Cuypers had, zoals eerder gezegd, deze kritische visie op de 

eigentijdse ontwikkeling van de historische stad al in het begin van de jaren 

vijftig leren kennen via King en het verslag van diens ‘pèlerinage de regrets’ 

langs de in verval geraakte Belgische steden uit de Middeleeuwen. Ook 

Reichensperger en Statz hielden hun tijdgenoten het middeleeuwse 

stadssilhouet als artistiek ideaal ten voorbeeld en presenteerden het tegelijk 

als remedie voor de – in hun ogen – verwerpelijke ontwikkeling van de stad 

en het stadsbeeld in de eigen tijd. Reichensperger had al in 1846 in zijn 

artikel ‘Über den Bau unserer heutigen Wohnungen’ het gedachtegoed van 

Pugin voor het vasteland vertaald. Het woonhuis was het ‘kleed’ van de mens, 

zo stelde hij, en met de verschijningsvorm van het huis maakten de bouwer 

en de bewoner kenbaar ‘was sie glaubten, was sie seien und was sie 

vermöchten’:23 de compositie en de gevelopbouw gaven uitdrukking aan het 

gebruik van het huis en de maatschappelijke status van de bewoner; de 

constructie, het materiaalgebruik en de detaillering tekenden het niveau van 

het ambacht en weerspiegelden de trots van de vrije ambachtsman op zijn 

werk; door spreuken of heiligenbeelden aan de gevel was ieder ‘Christenhuis’ 

als zodanig herkenbaar en daarmee tegelijk een vermaning aan de 

stedelingen naast het vergankelijke ook het eeuwige in het oog te houden. De 

Verlichting had dit alles verdrongen, zo meende Reichensperger, en in plaats 

van de ‘malerischen Abwechselung und (...) Formenreichtum’ in historische 

steden als Neurenberg, Brugge, Praag en Oxford kwam de ervaring van een 

‘entsetzlichen Langeweile’ in de eigentijdse straten.24 Het mag aangenomen 

worden dat Cuypers dit artikel kende. 

Zeker is dat Alberdingk Thijm het in zijn bibliotheek had en deze had al in 

1849 in ‘Over de Kompozitie in de Hollandsche Bouwkunst’, onderdeel van 

zijn onvoltooid gebleven overzichtswerk Over de Kompozitie in de Kunst, een 

gelijksoortig, zij het minder religieus geladen, pleidooi gehouden voor de 

herwaardering van het Hollandse stadswoonhuis uit de zestiende en 

zeventiende eeuw; in 1857 had Thijm deze beschouwing in bewerkte vorm 

opnieuw uitgegeven.25 Typologie en bouwwijze van het Hollandse 

stadswoonhuis kwamen, zo stelde hij, logisch voort uit de 



 

 

 

eigendomsverhoudingen en de bodemgesteldheid – een slagenlandschap met 

smalle, diepe percelen en de noodzaak dragende muren te onderheien – 

terwijl de geveltoppen steeds waarheidsgetrouw de kapvorm weergaven. 

Ieder huis was daarbij ‘als een beeld van den eigenaar’. Ook Thijm wond zich 

op over het gebrek aan individuele expressie in de eigentijdse stadsaanleg: 

‘zoo men niet aan mag nemen dat (heden) alle volksgeest en individualiteit in 

een ellendig, zielloos, indifferentisme, in een volslagen verdoofdheid is 

overgegaan – dan zijn onze fraaie bepleisterde of niet bepleisterde 

blokreeksen, die men ons in het Noord-einde en aan ’t Kanaal in den Haag 

voor huizen veilt, volkomen verloocheningen van degenen, die ze bouwden of 

lieten bouwen.’26 Zijn woede gold vooral het vervangen van de oude 

geveltoppen door rechte lijsten, die als losse fragmenten voor de steile 

kappen werden geplakt. Een lijst had lengte nodig en deze moest omlopen, 

moest iets ‘omlijsten’, zo stelde hij. Met de aaneenschakeling van afgesneden 

lijsten zagen de Amsterdamse grachten er echter uit als het ‘stalenboek der 

holschaven van de timmerlieden’.27 

Noch Reichensperger noch Thijm hadden echter aangegeven hoe het 

woonhuis als eigentijdse opgave vanuit de rationele beginselen aan te pakken. 

Veel verder dan het postuleren van een verband tussen binnen en buiten en – 

bij Reichensperger – een bijzondere nadruk op de uitwerking van de 

voordeur en de toepassing van erkers als middel om een relatie te leggen met 

de openbare ruimte van de straat of – bij Thijm – de geveltop als individuele 

expressie, kwamen zij in deze teksten niet.28  

Op zoek naar voorbeelden voor een schilderachtig stadsbeeld, opgebouwd 

volgens rationele beginselen, had Reichensperger in 1856 met Statz het 

plaatwerk Mittelalterliche Bauwerke nach Merian uitgegeven. Hierin werden 

details uit de beroemde stadsgezichten van de zeventiende-eeuwse graveur 

Mathias Merian vergroot weergegeven om als voorbeeld te dienen voor 

rationele, organische en tegelijk schilderachtige composities in de seculiere 

architectuur. Bij deze uitvergroting moest wat de details betreft weliswaar het 

nodige hineininterpretiert worden, maar, zo benadrukte Reichensperger in 

zijn inleiding, de details kwamen voort uit de ‘allgemeine Bildungsgesetze der 



 

 

 

Gotik’, niet uit de fantasie van Statz.29 Het werk vormde een eerste poging 

beginselen en ontwerppraktijk aan de hand van concrete voorbeelden bij 

elkaar te brengen en daarbij de juiste balans te vinden tussen rationaliteit en 

schilderachtigheid. Dit blijkt als Reichensperger in de inleiding nog eens 

uithaalt naar de moderne opvatting van de stad. Uit het bestuderen van de 

‘Wäldern von Thürmen und Monumenten’, de ‘malerischen Baugruppen’ en 

de ‘phantastischen und doch gesetzmässigen Formen und Combinationen’ 

van de historische steden kon de eigentijdse architect afleiden wat de 

Verlichting en het classicisme, boekenwijsheid en de Academie vervolgens 

met behulp van de bouwpolitie en de stadsbouwmeester van die steden 

hadden gemaakt. Het verdwijnen van de ‘malerischen Wirkung’, zo goed 

zichtbaar in de prenten van Merian, stond gelijk met het verdwijnen van de 

kunst uit de stad, met de ondergang van de stad als kunstwerk. De abstracte, 

geometrische structuren, dwingend opgelegd door de ‘Machtsgebote’ van de 

absolute staat, hadden na de Middeleeuwen de ‘freie Selbsttätigkeit der 

einzelnen Bürger oder Körperschaften’ verdrongen, terwijl juist daaruit de 

middeleeuwse stadsbeelden waren ontstaan: ‘Aus dieser Freiheit sind alle die 

Gebilde, welche Merian’s Werk an uns vorbei führt, gleich wie einer höheren 

Lebensordnung angehörige Crystalle und Korallen aufgewachsen, immer 

neue, überraschende Gestaltungen annemend’, aldus Reichensperger.  

De vormwetten en constructieve beginselen van de gotiek kwamen in de 

platen echter onvoldoende naar voren om bruikbare voorbeelden op te 

leveren voor het oplossen van eigentijdse woonprogramma’s of voor de 

aanleg van een straat of wijk onder moderne stedenbouwkundige condities. 

Wel inspireerde de uitgave Georg Ungewitter – een protégé van 

Reichensperger – tot een nieuw plaatwerk: in 1856 en 1858 publiceerde hij in 

twee delen zijn Entwürfe zu Stadt- und Landhäusern. De decoratieve details, 

logisch afgeleid van de baksteenconstructie, eerder verzameld in zijn 

Vorlegeblätter, werden hierin op fantasierijke wijze samengevoegd tot vaak 

zeer schilderachtige woonhuizen. Naar de smaak van Reichensperger waren 

deze Vorlegeblätter kennelijk té schilderachtig, want het werk werd, hoewel 

zeer succesvol, ook buiten Duitsland, door hem doodgezwegen.30 Cuypers 



 

 

 

bezat de Mittelalterliche Bauwerke nach Merian en beschouwde het als een 

van de belangrijke bronnen voor zijn werk: om die reden schonk hij zijn 

exemplaar, met een reeks andere publicaties, net voor zijn dood aan de 

bibliotheek van het Rijksmuseum. Het is goed denkbaar dat hij Ungewitters 

Entwürfe ook kende. Hoewel dit werk niet werd aangetroffen in zijn 

bibliotheek,31 zijn in de ontwerpen voor het Rijksmuseum en voor zijn eigen 

woonhuis aan de Vondelstraat (1881) details naar Ungewitter terug te vinden. 

Ungewitters plaatwerk was geschikt voor het bestuderen van constructieve 

details, in het bijzonder voor de decoratieve toepassing van baksteenwerk; 

maar doorwrochte voorbeelden voor het van binnen naar buiten ontwikkelen 

van een woonhuis, bruikbaar voor het logisch en efficiënt omzetten van een 

woonprogramma in een vrije compositie, gaf hij niet. Zijn ontwerpen waren – 

zeker voor de zuinige Hollandse bouwheren – te extreem en te oppervlakkig. 

Wat dat betreft had Cuypers wellicht nog het meest aan Thijms verhandeling 

in Over de Kompozitie in de Kunst, die eenvoudig terugverwees naar de 

typologie van het zestiende en zeventiende-eeuwse Hollandse woonhuis en 

naar de morfologie van het Amsterdamse grachtenblok – een voorbeeld dat 

Cuypers inmiddels goed had bestudeerd, zoals al bleek bij de behandeling van 

de pastorie van de Posthoornkerk.  

 



 

 

 

Van villapark naar stadsstraat 

 

De aanleg van het Vondelpark werd mede gefinancierd door het verkopen van 

omliggende percelen voor de bouw van villa’s. Cuypers speelde hierop in en 

ontwierp, in overleg met het bestuur van de Vereeniging tot aanleg van het 

Rij- en Wandelpark, in eerste instantie een villapark, dat naadloos overging 

in het openbare groen. Op de ontwerpschets, bewaard gebleven in zijn 

archief, tekent hij twee slingerende straten, met daarlangs een 

schilderachtige afwisseling van vrijstaande villa’s, dubbele woonhuizen en 

rijtjes van drie herenhuizen. Deze lijken willekeurig uitgestrooid in het 

parklandschap, maar schakelen zich door een uitgekiende plaatsing langs de 

slingerende wegen voor het oog steeds aaneen tot een min of meer gesloten 

straatbeeld, met accenten op de hoeken, de kruispunten en in de bochten. 

Villa’s op cruciale punten in het beeld zijn voorzien van erkers, 

geprononceerde traptorens of bijzondere hoekoplossingen.  

Het villapark was een relatief nieuwe woonvorm, ontstaan aan het begin van 

de negentiende eeuw in Londen (Regent’s Park). Rond 1860 was dit in 

verschillende varianten in vele Europese steden te vinden. Het vormde als het 

ware een praktische en economisch haalbare stedelijke variant van het 

traditionele landhuis. De typologie van grote, parkachtig aangelegde percelen 

met daarop een enkel huis, werd daarbij vervangen door individuele huizen 

op relatief kleine percelen, gegroepeerd in of rondom een collectief 

onderhouden park. Deze verkavelingsvorm was ook tot Nederland 

doorgedrongen, met de plannen van J.D. Zocher voor het Willemspark in 

Den Haag uit 1856 en de Koekamp in Haarlem uit 1862 als belangrijkste 

voorbeelden.32  

Cuypers’ plan wijkt op het eerste gezicht weinig af van dit type. Mogelijk was 

zijn ontwerp een variant op een bestaand plan van Zocher, die als 

(landschaps)architect optrad voor het parkbestuur en op verscheidene 

plaatsen rond het Vondelpark villa’s had getekend.33 Maar de nadruk op het 

groeperen van de woonhuizen tot een samenhangend, waar mogelijk gesloten 

straatbeeld, wijst er op dat hij het gegeven type naar zijn hand probeerde te 



 

 

 

zetten en zijn eigen architectuuropvatting er in tot uitdrukking wilde 

brengen. Zocher zag het villapark idealiter als een ongedeelde groene ruimte, 

waarin de villa’s vrijelijk zijn geplaatst, zonder scherpe erfscheidingen, maar 

wel voor het oog steeds van elkaar gescheiden door boomgroepen en 

beplantingen.34 Iedere huiseigenaar kon zich zo als het ware de enige 

bewoner wanen van het park. Cuypers benadrukte in zijn schetsontwerp juist 

het collectieve element in de nieuwe woonvorm en verbond deze aan het 

grotere geheel van de stad. De individuele huizen worden fysiek of in het 

perspectief aaneengeschakeld tot een samenhangend straatbeeld; de forse 

rondingen aan de – in een wat curieuze winkelhaak geschakelde – 

hoekwoningen markeren de entrees tot het villapark en geven dit een gezicht 

aan het Leidse Bosje en het Vondelpark.35 Een schets in het archief met de 

aanduiding ‘Kerk Leyerhoven’ doet vermoeden dat Cuypers zich te midden 

van de villa’s een kerk met pastorie voorstelde. Waar precies valt aan de hand 

van de beschikbare bronnen niet vast te stellen, maar naar de vorm van het 

perceel te oordelen moest deze op een splitsing van twee straten komen, 

misschien direct bij de toegang van de wijk, als pendant van de Leidse Poort, 

of, gelet op de compositie van het gebouw meer waarschijnlijk, aan het einde 

van de slingerende straten, als monumentaal stedenbouwkundig accent aan 

de rand van het park. Zo zou ook het villapark naar de inzichten van de 

neogotische beweging het karakter hebben gekregen van een wijk, van een 

samenhangende gemeenschap of parochie.  

In de zomer van 1866 diende Cuypers een formeel verzoek in bij B en W voor 

de aanleg van ‘een toegangsweg naar het Rij- en Wandelpark’ met daarlangs 

een combinatie van villa’s en aaneengesloten woonhuizen.36 Een tekening bij 

zijn verzoek is niet overgeleverd. Maar het idee voor een villapark met 

slingerende straten stuitte in ieder geval op stadsingenieur Van Niftrik, want 

dit paste niet in zijn visie op de uitbreiding van de stad. Om greep te krijgen 

op de toenemende stroom bouwaanvragen voor percelen in het gemeentelijk 

grondgebied buiten de stadswallen had het college van B en W hem in maart 

1866 opdracht gegeven een rooilijnenplan te maken voor dit gebied. Hij gaf 

een ruime interpretatie aan de opdacht en presenteerde in oktober 1866 een 



 

 

 

iere 

ambitieus ‘Plan tot uitbreiding van Amsterdam’.37 Dit werd eerst in 1868 

behandeld in de gemeenteraad – die het als te duur verwierp. Maar het 

fungeerde tot die tijd als informele onderlegger bij het beoordelen van 

bouwaanvragen in de stadsuitleg. Zo ook bij het plan van Cuypers en 

consorten.38  

Van Niftrik reserveerde in zijn plan uitzonderlijk veel ruimte voor openbaar 

groen en mikte er op dat de drie sociëteitstuinen buiten de Leidse Poort – 

Tivoli, Hereeniging en Cuypers’ Leyerhoven – deel zouden worden van het 

Vondelpark, of ten minste behouden zouden blijven als een informele 

voortzetting daarvan: op de manuscriptkaart van dit deel van zijn 

uitbreidingsplan, blijkbaar gemaakt toen Cuypers zijn bouwaanvraag al had 

ingediend, is het gebied vooralsnog blanco gelaten.39 Hij adviseerde de 

wethouder dan ook de slingerende straat aangegeven in het plan van Cuypers 

af te keuren, waarschijnlijk in de hoop daarmee het plan van tafel te krijgen, 

of het op zijn minst te traineren tot de formele behandeling van zijn algemeen 

uitbreidingsplan in de gemeenteraad. Hij deed zelfs een (mislukte) poging de 

gemeente de tuinen te laten onteigenen.40 Wel ging Van Niftrik hij er in zijn 

plan van uit dat de bestaande bebouwing langs de Overtoom met 

aaneengesloten woonhuizen langs het Schapenburgerpad zou worden 

afgemaakt tot een gesloten bouwblok, als passende randbebouwing voor het 

park. Redeker Bisdom had, gelijktijdig met Cuypers, een bouwaanvraag 

ingediend van deze strekking.41 Op een uittreksel uit de kadastrale kaart van 

Amsterdam schetste Van Niftrik voor de wethouder wat hém voor ogen stond 

als beëindiging van het park: een rechte straat. Hij dacht daarbij ook aan het 

grotere geheel van zijn uitbreidingsplan: in de geschetste straat maakt hij al 

vast een reservering voor de kruising met de ringstraat of ‘ceintuurbaan’ die 

hij in zijn plan had voorgesteld.42 Cuypers’ plan fungeerde zo als testcase 

voor de beantwoording van de vraag hoe om te gaan met particul

bouwinitiatieven in het kader van het nieuwe plan van uitbreiding.  

In hoeverre bij de beoordeling van Van Niftrik ook een stedenbouwkundige 

en/of stedenbouwesthetische opvatting over de loop van de straat een rol 

speelde, is niet na te gaan. In de schaarse vakliteratuur over stedenbouw uit 



 

 

 

deze tijd werden gebogen straten in het algemeen afgeraden, omdat deze een 

onregelmatige verkaveling opleverden. Bij aaneengesloten bebouwing zouden 

deze bovendien een behoorlijke luchtverversing verhinderen. Een ‘Engels’ 

aandoend stratenplan – dat wil zeggen verwijzend naar Engelse 

landschapstuinen – werd dan ook beschouwd als een verwerpelijk iets.43 

Van Niftrik kreeg gedeeltelijk zijn zin. In de toelichting bij de definitieve 

versie van zijn uitbreidingsplan, begin 1867 verzonden aan de leden van de 

gemeenteraad, kon hij melden: ‘De bestaande bebouwing aan de Oostzijde 

van den Overtoom is behouden en met de reeds in aanbouw zijnde nieuwe 

woonhuizen tegenover de Leidschepoort tot een blok vereenigd. Even 

bedoelde rij nieuwe woonhuizen is door eene straat gescheiden van de, in de 

bestaanden toestand behouden, publieke uitspannings- en sociëteitstuinen 

buiten de Leidschepoort, en het daarachter gelegen Rij- en Wandelpark.’44 De 

‘reeds in aanbouw zijnde woonhuizen’ waren van Redeker Bisdom, die zonder 

vergunning alvast was begonnen te bouwen. Het villapark was dus, onder 

leiding van Van Niftrik, teruggebracht tot een rechte straat langs het park. In 

1867 werd deze, op instigatie van Cuypers, omgedoopt tot Vondelstraat.45 

Maar Cuypers en Redeker Bisdom hadden intussen – mede dankzij de 

samenwerking met Van der Biesen – beide zijden van de straat in handen en 

Van Niftrik kon niet verhinderen dat zij vergunning kregen voor de bouw van 

villa’s in de sociëteitstuinen aan de overzijde van de straat. Zijn poging met 

een harde begrenzing van het groengebied te preluderen op samenvoeging 

van de sociëteitstuinen met het Vondelpark liep dus op niets uit. De 

gemeente had hier geen middelen voor over en Cuypers en consorten hadden 

duidelijk andere plannen. Nu het idee voor een villapark van de baan was, 

werd het gebied stap voor stap ontwikkeld tot een woonwijk met 

herenhuizen, grotendeels in aaneengesloten bebouwing. De verlenging van de 

Vondelstraat en de aanleg van de Tesselschadestraat en de (latere) Roemer 

Visscherstraat op de terreinen van Hereeniging en Tivoli – waarvoor Cuypers 

al in 1871 de eerste schetsen maakte – bevestigden de bange vermoedens van 

Van Niftrik. De voormalige sociëteitstuinen werden alle volgebouwd. Wel 

kreeg de Vondelstraat een monumentale afsluiting: op instigatie van Cuypers 



 

 

 

werd aan de rand van het park een kerk gebouwd, de Vondelkerk. In 1872 

kwam deze, na een tweede verlenging, op een eiland in de as van de straat te 

liggen.  

 

Het uiteindelijke beeld van de Vondelstraat als twee-eenheid van 

aaneengesloten burgerhuizen en vrijstaande villa’s, verenigd rond de kerk, 

ontstond dus uit een typisch negentiende-eeuws compromis tussen 

particulier initiatief, gericht op het belang van de eigen groep, en de eerste 

stap van een liberaal stadsbestuur op weg naar actief overheidsingrijpen in de 

stadsuitbreidingen. Het resultaat was een even typerend samengaan van 

schoonheid en rentabiliteit, van ‘nut’ en ‘verfraaiing’, met als voornaamste 

formele inzet het streven naar een regelmatige stadsuitleg.  

Dit streven, voorgestaan door Van Niftrik, was overigens ook Cuypers 

allesbehalve vreemd. Als stadsarchitect van Roermond had hij ervaren dat de 

organische structuur van de middeleeuwse stad met haar vrije 

aaneenschakeling van woonhuizen langs losjes getrokken rooilijnen niet 

altijd even ideaal was. Rooilijnverbetering was één van de eerste zaken waar 

hij in deze rol mee te maken had gekregen. Bovendien werden in de Franse 

tak van de neogotische beweging vanaf het einde van de jaren veertig juist de 

regelmatige, gestichte steden uit de dertiende eeuw, de zogenaamde 

‘bastides’, naar voren geschoven als ideaaltype van de middeleeuwse stad. In 

de Annales Archéologiques besteedde Felix Verneilh uitgebreid aandacht aan 

deze bastides46 en al in het eerste deel van Viollet-le-Ducs Dictionnaire 

(1854) kreeg Cuypers onder het lemma ‘alignement’ de volmaakt orthogonale 

plattegrond van het stadje Monpazier in de Périgord voorgeschoteld als 

bewijs dat ook in de stedenbouw van de Middeleeuwen waar mogelijk de 

‘esprit logique’ overheerste. Bij Reichensperger was ‘alignement’ nog een 

scheldwoord, verbonden met de ‘Machtsgebote’ van de absolute heersers. 

Pugin was wat terughoudender: hij onderkende dat de profilering van de 

middeleeuwse straten over het algemeen niet aan te bevelen was: ‘they were 

narrow, crooked and badly paved’, schreef hij in 1835 in de inleiding bij zijn 

plaatwerk over ‘Ancient timber houses’. Viollet-le-Duc was echter bijzonder 



 

 

 

helder: ‘Ce n’était pas par goût qu’ils [i.e. de middeleeuwse stedenbouwers, 

A.O.] vivaient au milieu de rues tortueuses et mal nivelées, car lorsqu’ils 

bâtissent une ville neuve, ils savaient parfaitement la percer, la garnir de 

remparts réguliers, d’édifices publics, y réserver des places avec portiques, y 

élever des fontaines et des aqueducs.’47  

Schijnbaar terloops benadrukte Viollet-le-Duc hier een tweede aspect van de 

‘esprit logique’ van de middeleeuwse stedenbouwers, namelijk dat zij een 

voorkeur hadden voor omsloten, qua functie scherp gedefinieerde publieke 

ruimten, gekarakteriseerd door openbare gebouwen. Middeleeuwse 

stadsbouwmeesters beschouwden straten en pleinen niet in de eerste plaats 

als verkeersruimten, zoals tot ongenoegen van Viollet-le-Duc maar al te vaak 

gebeurde in de moderne stad, maar vooral als verblijfsruimten voor de 

stadsgemeenschap. Het marktplein in Monpazier fungeerde daarbij als zijn 

ideaalvoorbeeld. De toegangswegen tot dit plein waren visueel afgesloten 

door overkragende woongebouwen en het verkeer werd onder arcades langs 

het plein geleid. Het eigenlijke marktplein met daarop de markthal bleef zo 

verkeersvrij en geheel beschikbaar publiek domein. In de stadsplattegrond 

van Monpazier benadrukte Viollet-le-Duc het organisch verband tussen plein 

en openbaar gebouw nog eens door het raadhuis, de markthal en de kerk 

weer te geven als een overdekte, gebouwde voortzetting van de publieke 

ruimte: in het stadsplan is steeds een plattegrond opgenomen van de 

monumentale ruimten op de begane grond van deze gebouwen.48  

Ook Cuypers was in principe voorstander van een planmatige en regelmatige 

stadsuitleg. Als lid van de beoordelingscommissie van het uitbreidingsplan 

van Van Niftrik, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der 

Bouwkunst – meteen na zijn verhuizing naar Amsterdam werd hij, als 

gezegd, actief in de Maatschappij – ondersteunde hij de orthogonale 

grondslag van het plan en sprak hij zich mét de commissie uit voor de 

voortzetting van het idee van een grachtengordel in de stadsuitleg. Liefst zag 

men een ring van nieuwe grachten met regelmatige bouwblokken, 

‘stuksgewijze’ te bebouwen, en rechte ontsluitingswegen, aansluitend bij de 

bestaande radiaalstraten.49 Cuypers schakelde dan ook zonder discussie over 



 

 

 

naar een rechte aanleg van de Vondelstraat met strakke rooilijnen, zoals 

gewenst door Van Niftrik, en sloot deze met een flauwe boog via het Leids 

Bosje en het Leidseplein logisch aan op het verlengde van de Leidsestraat, 

een van de belangrijke radialen.50 Wel koos hij voor een asymmetrisch 

profiel, met slechts aan één kant van de straat een rij bomen en een 

ongelijksoortige bebouwing: aan de Overtoomzijde aaneengesloten 

woonhuizen met het voorportaal direct aan het trottoir en daartegenover, als 

inleiding op het Vondelpark, vrijstaande villa’s en geschakelde herenhuizen 

met ruime voortuinen.51 

In de uitwerking van het straatprofiel is, net als in zijn architectonische 

ontwerpen, een subtiel spel te zien met symmetrie en ‘pondération’. Cuypers 

combineert hier het verlangen naar helderheid, rust en regelmaat in de 

stadsplattegrond met het zoeken naar een voor de wandelaar attractief, 

expressief stadsbeeld. Het dwarsprofiel van de straat is weliswaar 

asymmetrisch, maar het perspectief vanaf de rijweg is axiaalsymmetrisch, 

met de kerk in het verschiet; de paardentram, die al spoedig in de straat 

verscheen, reed recht op de kerk af. Maar ook voor een wandelaar die het 

brede pad volgde naar het Vondelpark was het effect dat van een 

symmetrische openbare ruimte. Het pad ligt precies midden tussen de 

gevelwanden en de wandelaar kuiert, als op een groene allee, avenue, of 

‘corso’, voor zijn gevoel vorstelijk midden door de straat naar het park.52 

Begeleid door een steeds wisselend gevelbeeld, als ‘eenheid in veelheid’ 

variërend van groot naar klein, van deel naar geheel, met in het perspectief 

steeds de kerk, kreeg hij zo een leerzame aanblik voorgeschoteld van de 

wijkgemeenschap en haar opbouw. De korte bocht in de straat bij de entree 

vanaf de Stadshouderskade was onvermijdelijk, aangezien Redeker Bisdom 

hier al een villa had neergezet voor zichzelf. Van dit nadeel maakte Cuypers 

een voordeel en plaatste langs de buitenzijde van bocht een ensemble van 

drie aan grachtenpanden refererende woonhuizen, met ferme trapgevels en 

een hoog souterrain, als in het oog springende afsluiting van het perspectief 

vanaf het Leidseplein. Ook liet hij ter hoogte van Leyerhoven de rooilijn 

terugspringen, om zijn eigen uitzicht te sparen. Hij hield blijkbaar de optie 



 

 

 

open het buiten te handhaven.  

De juxtapositie van herenhuis en villa, van stadswoonhuis in de rij en 

landhuis in het groen, van open en gesloten bebouwing, was op zich een 

bekend gegeven in de negentiende-eeuwse stadsuitleg.53 Maar Cuypers gaf 

binnen de grenzen van het toen in Amsterdam haalbare een eigen 

uitdrukking aan dit stedenbouwkundig motief, daarbij geïnspireerd door de 

neogotische beweging. Het voor dit motief gangbare beeld van gesloten witte 

straatwanden met doorlopende horizontale lijsten en daartegenover, als een 

formele echo van de middenrisalieten en de hoekpaviljoens, eveneens 

witgepleisterde kubische villa’s – naar het voorbeeld van de bebouwing rond 

Regent’s Park – verving hij door met topgevels geïndividualiseerde 

herenhuizen en schilderachtige, naar functie en type verschillend uitgewerkte 

(dubbele) villa’s. Cuypers’ gotisch rationalisme komt naar voren in de wijze 

waarop de verschillende functies van het huis in de architectuur zijn 

uitgedrukt. Trappenhuizen en schoorstenen, symbool voor de haardstede, 

zijn steeds prominent aanwezig; het woonprogramma is in de gevel 

afleesbaar aan wisselende traveebreedtes en raammaten en door de 

toevoeging van erkers en serres aan belangrijke ruimten. Ook is dit te zien in 

de consequente uitvoering in schoon metselwerk, gecombineerd met ziende 

houtconstructies en, op soms speels uitdagende wijze, in de detaillering en 

decoratie van de dragende delen in natuursteen.  

Het niet-uitgevoerde ontwerp voor een vrijstaand dubbel woonhuis uit 1865, 

bedoeld voor zijn gezin en de familie Lauweriks, dat tegelijk werd ingediend 

met het verbouwplan voor Leyerhoven, vormde het eerste ontwerp van 

Cuypers voor een woonhuis aan de Vondelstraat. Het pand heeft een 

eenvoudige hoofdvorm, met een heldere tweedeling en een strenge 

gevelopbouw van gelijke traveeën, het materiaalgebruik is sober, met alleen 

decoratieve accenten op de entrees en een royale erker om de woonkamer aan 

te duiden.54 Meest opvallend is de rechterhelft van de dubbele villa. De 

voorgevel, gedekt door een forse piramidale top, lijkt op het eerste gezicht 

symmetrisch. Het zolderraam zit exact in het midden van de geveltop. Maar 

bij nadere beschouwing blijkt de middelste travee, met de entree, naar links 



 

 

 

verschoven ten opzichte van de symmetrieas: de woonkamer is breder dan de 

andere ruimten in het huis en Cuypers laat dit waarheidsgetrouw zien. De 

spanning tussen de interne logica van het huis en het verlangen naar een 

rustig totaalbeeld komt zo op een subtiele manier tot uitdrukking in de gevel. 

Ook hier legt hij ‘pondération’ over symmetrie. De wat overdreven 

expressiviteit van het Bierhuis Vondel (1872/73) daarentegen,55 het enige 

door Cuypers uitgevoerde vrijstaande pand in dit deel van de straat, lijkt te 

wijzen op een naijlende invloed van Ungewitters Entwürfe. De overdaad aan 

schilderachtige elementen en expressieve constructieve details paste echter 

bij het karakter van een uitspanning met kegelbaan, die bovendien als een 

‘follie’ een toegang tot het Vondelpark markeerde, die door Cuypers en 

consorten duur was bevochten.56 

In de eerste fase van de ontwikkeling van de Vondelstraat, het gedeelte tussen 

de Stadhouderskade en de geplande ‘ceintuurbaan’, de huidige Constantijn 

Huygensstraat, was vrijwel geen belangstelling voor de villaterreinen aan de 

zijde van het Vondelpark. Uiteindelijk verrezen ook aan deze zijde van de 

straat voornamelijk aaneengesloten herenhuizen, wel met voortuinen.57 Pas 

in het tweede deel van de Vondelstraat, aangelegd na het midden van de jaren 

zeventig, kwam er een aantal vrijstaande dubbele woonhuizen tot stand naar 

ontwerp van Cuypers. Eerst het dubbele woonhuis ‘Nieuw Leyerhoven’ 

(1876/77),58 dat zich met een aantal sterk expressieve elementen (traptoren, 

erker, serre) nadrukkelijk richt op de entree van het park vanaf de Overtoom. 

Een paar jaar later, in 1881, zijn eigen woonhuis59, ook de helft van een 

dubbel huis, dat hij aangreep om zijn positie als architect in de samenleving 

publiekelijk te demonstreren: aan de gevel prijkt een tegeltableau met daarop 

de architect, de ambachtsman en de criticus, met als onderschrift: ‘Jan 

bedenckt et; Piet volbrengt et; Claesgen laeckt et; Och, wat maakt et’.60 Uit 

deze periode stamt ook het uiterst sobere, archetypische woonhuis voor de 

vooraanstaande Amsterdamse familie Boissevain (1876/78) aan de 

Tesselschadestraat, een zijstraat van de Vondelstraat in 1876 aangelegd door 

Cuypers.61  

De aaneengesloten herenhuizen waren echter in commercieel opzicht redelijk 



 

 

 

succesvol en aan de hand hiervan kon Cuypers demonstreren hoe het gotisch 

rationalisme de grondslag zou kunnen vormen voor een nieuwe stedelijke 

woonhuisarchitectuur. De bebouwing aan de noordzijde van de Vondelstraat 

verliep voorspoedig en hier kon hij laten zien hoe een straatbeeld naar 

rationeel beginsel er uit zou moeten zien. Zijn opvatting van de gesloten 

straatwand zou, meer dan zijn villa’s, van betekenis blijken voor de latere 

ontwikkeling van het Amsterdamse straatbeeld. Gelet op de snel stijgende 

grondprijzen en de steeds meer op de voorgrond tredende opgave van de 

massawoningbouw was dit niet verrassend. De door hem ontworpen villa’s 

worden hier dan ook verder buiten beschouwing gelaten.  



 

 

 

Herenhuizen in een stad in aanleg 

 

Binnen de neogotische beweging bestond al vanaf het einde van de jaren 

dertig van de negentiende eeuw een sterke belangstelling voor het 

stadswoonhuis. Als symbool van de burger en zijn gezin werd dit beschouwd 

als de kiemcel en de kern van de christelijke gemeenschap. Pugins plaatwerk 

uit 1835 bevatte onder andere een reeks opmetingstekeningen van 

middeleeuwse houten gevels uit Normandië, waarin de eigenheid van iedere 

gevel nadrukkelijk naar voren werd gehaald. Reichensperger gaf een expliciet 

morele lading aan het woonhuis met zijn verlangen de gevels te sieren met 

heiligenbeelden en christelijke teksten. Niet alleen de sociale status maar ook 

het geloof van de bewoners moest naar zijn idee afgelezen kunnen worden 

van de gevels.62 Deze beelden hebben Cuypers zeker aangesproken, maar 

deze zijn in de reeks schetsen voor woonhuizen langs de Vondelstraat slechts 

indirect terug te vinden. Het sterk geromantiseerde en religieus geladen beeld 

opgeroepen door Pugin en Reichensperger en hun voorstelling van de 

middeleeuwse stadswijken als hechte christengemeenschappen met welhaast 

fundamentalistische trekken, zal Cuypers in zijn jonge jaren wellicht hebben 

aangesproken. Maar dit beeld lijkt in de jaren zestig onder invloed van 

Viollet-le-Duc te zijn vervangen door een meer geseculariseerde interpretatie 

van het middeleeuwse stadsbeeld, geënt op de werkelijkheid van de eigen tijd. 

Viollet-le-Duc zag de middeleeuwse ‘communautés’ eerst en vooral als 

voorbeelden van democratisch bestuurde gemeenschappen, met de markt en 

het raadhuis in het midden, en de kerk daarnaast. Voor hem was de groei van 

de burgerlijke vrijheden de belangrijkste historische lijn die vanuit de 

Middeleeuwen kon worden doorgetrokken naar de eigen tijd. Dat komt ook 

tot uitdrukking in zijn opvatting over de relatie tussen het woonhuis en de 

straat. Viollet-le-Ducs referentie was Parijs en zijn kritiek gold het werk van 

Haussmann. De monotone wanden langs de nieuwe boulevards zag hij als 

een opgelegd esthetisch communisme dat ook tot communisme zou leiden. 

Hij legde een direct verband tussen het Parijse stratenpatroon met zijn 

uniforme bebouwing en het uitbreken van de Commune in 1871. Dit soort 



 

 

 

maatschappelijke onrust viel te verwachten, zo meende hij, wanneer mensen 

werden ondergebracht in woonkazernes, louter en alleen om de entrepreneur 

tevreden te stellen en rust te gunnen aan de ogen van de luie flaneur.63 Wat 

ontbrak was het ‘caractère individuel’ van het middeleeuwse woonhuis – door 

hem uitgebreid geanalyseerd in het zesde deel van de Dictionnaire uit 1863 – 

dat de eigen verantwoordelijkheid en het gevoel van eigenwaarde van de 

middeleeuwse ‘citoyen’ vertegenwoordigde.64  

Viollet-le-Ducs eigen woonhuis in de Rue Condorcet te Parijs (1862/63), 

waar Cuypers hem meerdere malen opzocht, laat echter zien dat het in zijn 

kritiek op de boulevards er niet om ging de bestaande ontwerptraditie per se 

te vervangen door iets anders. Hij toont zich realist en volgt met dit ontwerp 

nadrukkelijk de – onvermijdelijke – Parijse bouwverordening en de daarin 

vastgelegde vormprincipes voor het ‘immeuble de rapport’. Het huis maakt 

zich slechts los uit de rij door een voorzichtige asymmetrie in de gevel en een 

decoratief accent op de tekenstudio op de derde verdieping: een sculptuur 

tussen de ramen vormt een rebus op de naam Viollet-le-Duc. 

Materiaalgebruik en constructie bepalen het karakter van de gevel, die 

overigens vooral opvalt door zijn eenvoud en soberheid.65 Een rijke 

detaillering van de gevel had, naar zijn overtuiging, in de lange perspectieven 

van de boulevards ook geen zin. Wel deed hij er alles aan het verbod op 

overstekken te omzeilen, want – en daarin lag de kern van zijn kritiek op de 

gevelwanden naar Haussmann – juist met de erkers en overstekende 

verdiepingen, gebruikelijk in de middeleeuwse woonhuizen, kon de 

monotonie van de moderne stadstraten op economische wijze doorbroken 

worden. Bij zijn eigen huis omzeilde Viollet-le-Duc het verbod door langs de 

bovenste verdieping een zwaar – wel toegestaan – balkon aan te brengen, 

gedragen door enorme consoles: zo fungeert het vanaf de straat gezien als een 

fors overkragende dakrand, een ontwerpvondst die hij vervolgens toepaste bij 

al zijn woningcomplexen in Parijs.66 Maar het verbod bleef hem een doorn in 

het oog, en in het achttiende Entretien, geschreven in 1871/72, kort na het 

onderdrukken van de Parijse Commune, balt heel zijn kritiek op de 

maatschappelijke orde van zijn tijd zich samen in een kritiek op deze ene 



 

 

 

bouwverordening. Pas op het moment dat er weer overstekken gemaakt 

mochten worden, zo stelt hij, zou er een nieuw tijdperk aanbreken voor de 

Fransen en de tijd voorbij zijn dat zij zich, naar gelang de politieke wind, als 

een kudde makke schapen lieten sturen of zich juist als dol geworden 

lemmingen in zee zouden storten.67 Viollet-le-Duc bleef daarbij eerst en 

vooral architect en hij legt vervolgens gedetailleerd uit hoe het overstek 

dankzij de toepassing van ijzer in de negentiende eeuw zowel constructief als 

economisch verantwoord opgelost zou kunnen worden. Het ideaal van de 

toekomst lag, naar zijn opvatting, weliswaar in voorsteden met 

eengezinswoningen, opgetrokken naar het voorbeeld van de 

geïndividualiseerde middeleeuwse woonhuizen. Maar het probleem van de 

gestapelde woningen langs de boulevards, vooralsnog de realiteit van alledag, 

was volgens de rationele beginselen met een eenvoudige architectonische 

ingreep zowel esthetisch als ideologisch aanvaardbaar op te lossen. Ondanks 

zijn bij tijden heftige retoriek accepteerde Viollet-le-Duc dus in wezen vrij 

nuchter de bestaande orde en zocht hij naar wegen deze in gotisch-rationele 

zin te amenderen. 

Zo kan ook de reeks woonhuisontwerpen van Cuypers aan de Vondelstraat 

worden geïnterpreteerd. Zijn periode van ‘Sturm und Drang’ was voorbij. De 

bevlogenheid waarmee hij in de jaren vijftig had gewerkt aan zijn ‘katholiek 

bouwplan’ voor Limburg maakte plaats voor een doelgerichte ijver voor de 

introductie van zijn beginselen in het Nederlandse architectuurdebat, op 

basis van een nuchtere inschatting van de bestaande verhoudingen en de 

gegeven mogelijkheden. De variatie in verkavelingsvormen en woningtypen 

in de woonhuisontwerpen onderstreept hoe hij vanaf de eerste schets 

rekening hield met de markt en inspeelde op de snel stijgende grondprijzen. 

Voor de parkzijde van de straat ontwierp hij vrijstaande villa’s met 

koetshuizen en royale tuinen, maar ook dubbele villa’s en driedubbele 

woonhuizen op bescheidener percelen. Bij de gesloten wand aan de 

Overtoomzijde hield hij zowel rekening met individuele bouwheren als met 

anonieme speculanten die huur- dan wel koopwoningen in de markt wilden 

zetten. Hijzelf kan overigens ook tot deze laatste categorie gerekend worden: 



 

 

 

jarenlang exploiteerde hij een reeks door hem aan de Vondelstraat gebouwde 

panden als huurwoningen. Naast nadrukkelijk geïndividualiseerde 

herenhuizen met topgevels schetste hij verschillende varianten voor 

tweelingpanden en werkte aan esthetisch aanvaardbare oplossingen voor 

grotere aantallen in serie te bouwen woonhuizen. Appartementencomplexen 

of panden met beneden- en bovenwoningen heeft hij voor zover na te gaan 

niet getekend. Wellicht speelde de opvatting van het bestuur van de 

vereniging Vondelpark – zoals het park inmiddels was gaan heten – hierbij 

een rol. Dit was, met het oog op de stand van de buurt, tegen iedere vorm van 

gestapeld wonen en bij de verkoop van gronden verbood zij dit waar mogelijk 

via bepalingen in de koopcontracten.68  

Cuypers’ eerste ontwerpen hadden daarbij nog een polemische lading. Toen 

hij in 1867 zijn eerste bouwaanvraag indiende voor een aantal panden aan de 

Overtoomzijde van de straat was Redeker Bisdom, als gezegd, al begonnen 

met bouwen en zijn plan sloot hier direct bij aan. In het contrast tussen 

beider woonhuisblokken komt deze polemische lading scherp naar voren. 

Redeker Bisdom streefde naar het gebruikelijke beeld van panden met rechte 

lijsten, gelijke verdiepinghoogten en identieke raamopeningen, symmetrisch 

geleed door een dakkapel en een balkon in de middenas. De symmetrie werd, 

naar de toen gangbare woningtypologie, slechts verstoord door de 

excentrisch geplaatste voordeur.69 Wel zijn de gevels – enigszins verrassend 

– opgetrokken in schoon metselwerk, dat sober maar zorgvuldig is 

gedetailleerd. Met zijn ensemble van twee woonhuizen (nu Vondelstraat 36-

38) maakte Cuypers een demonstratieve omslag in deze strakke, horizontaal 

geaccentueerde wand.70 Een spitse topgevel met extreem steile kap en forse 

overstekken doorbreekt de rij en geeft een verticaal accent, wat nog eens 

wordt onderstreept door een forse erker. Met het gelijktijdig ontworpen 

zusterpand liet hij zien hoe twee zeer verschillende geveltoppen toch een 

eenheid konden vormen. Souterrain en bel-etage zijn bij de twee panden 

gelijk en een doorlopend balkon verbindt beide huizen. Langs de eerste en de 

tweede etage verschillen de verdiepinghoogten, wat wordt benadrukt door 

verschillend gedetailleerde kordonbanden, en de tweede gevel wordt 



 

 

 

afgesloten met een rechte lijst, gebroken door een dakvenster. Maar met het 

zorgvuldig gecomponeerde daklandschap zijn beide panden toch weer tot één 

geheel samengetrokken, wat in het silhouet wordt geaccentueerd met een 

doorlopende smeedijzeren crête. Een zekere overdrijving in de details – 

nadrukkelijk geïndividualiseerde deuromlijstingen, per huis verschillende 

consoles voor het doorlopende balkon, een vlakke gevel voor het linkerhuis 

als scherp contrast met de overstekken en de erker rechts, en opzettelijk 

wisselende verdiepinghoogten (op de eerste schets waren deze nog gelijk) – 

lijkt te onderstrepen dat Cuypers met deze panden een manifest wilde 

presenteren voor zijn beginselen. Hij geeft als het ware een openbare les in 

rationeel construeren, componeren en detailleren. 

Met het tweede complex van zijn hand, de eerdergenoemde groep van drie 

herenhuizen in de bocht van de straat, genaamd Vondelhoven (1868–1871) 

gaf hij nog eens nadrukkelijk zijn visitekaartje af.71 Heel strategisch koos hij 

hiervoor het terrein aan de concave zijde van de korte bocht aan het begin 

van de Vondelstraat en plaatste de huizen zó dat ieder die de stad via de 

Leidse Poort verliet, onvermijdelijk werd geconfronteerd met zijn ideaal van 

het Amsterdamse straatbeeld. Met dit complex wist Cuypers de aandacht te 

trekken van Viollet-le-Duc: deze nam het op in zijn plaatwerk Habitations 

Modernes en omschreef het als ‘une idée toute hollandaise’, ingegeven door 

de lokale zeden en gewoonten en de tradities op het gebied van bouwen en 

wonen.72 Het vertegenwoordigde voor Viollet-le-Duc precies dat waar hij in 

de woningbouw naar op zoek was: een streekeigen architectuur met een 

goede ‘disposition des services’ en een ‘judicieux emploi des matériaux’.73 Het 

ontwerp kan inderdaad gelezen worden als een letterlijke vertaling van de 

lokale condities. Cuypers volgt de typologie en de bouwwijze van het 

Amsterdamse grachtenhuis: smalle, diepe panden, met twee dragende 

bouwmuren, gefundeerd op palen, en een niet-dragende gevel. Hij maakt 

architectonisch gebruik van het hoogteverschil tussen straat en bouwperceel 

– ontstaan doordat de Vondelstraat als een van de eerste straten werd 

opgehoogd voor de aanleg van riolering – om ook het souterrain en de hoge 

stoepen, typerend voor de Amsterdamse grachtenhuizen, te introduceren in 



 

 

 

de nieuwe uitleg. Wel was er een opmerkelijk verschil: traditioneel bestond 

de stoep uit een buitentrap met bordes, geplaatst op een strook semiprivaat 

terrein vóór het pand, maar door een recent verbod op aanbouwsels buiten de 

rooilijnen, voortgekomen uit de wens direct langs de gevelwand trottoirs aan 

te leggen in verband met het drukker wordende verkeer, moest Cuypers de 

stoep binnen de rooilijn oplossen.74 De ingebouwde portalen vormen zo een 

geheel eigen interpretatie van het klassieke Amsterdamse motief en deze 

mogen worden beschouwd als het prototype van wat in de volksmond een 

‘portiek’ zou gaan heten.75 De schoorstenen en schoorsteenpijpen tegen de 

zijgevel zijn in hun expressiviteit juist weer typerend voor de neogotische 

beweging – het huis laat een van zijn functionele delen zien – en deze krijgen 

tegelijk een symbolische lading: ze houden het begrip haardstede levend, een 

gewaardeerd motief dat Cuypers had leren kennen in het werk van Pugin.76  

 

Het thema ‘eenheid in veelheid’, steeds terugkerend in de ideologie en het 

esthetische denken van de beweging, komt in de woonhuisontwerpen voor de 

Vondelstraat duidelijk naar voren. Om waarschijnlijk demonstratieve 

redenen legde Cuypers in de eerste ontwerpen sterk de nadruk op ‘veelheid’. 

In 1864, tijdens een bezoek aan de Hanzestad Lübeck, schreef hij aan Nenny: 

‘Wat een verschil – of men in eene stad is waar ge onder den druk der platte 

lijst bezwijkt, of in eene met hooge gevels, scherphoekige daken, en pijl-

rechte ten hemel voerende kerktorens vercierde stad (…).’77 Hetzelfde had hij 

enige jaren eerder elders in Duitsland ervaren bij een bezoek aan Montjoie 

(nu Freudenberg), vanwaar hij haar een lyrische beschrijving en zelfs enige 

schetsjes stuurde van het schilderachtige stadsgezicht, gedomineerd door 

individueel gekarakteriseerde woonhuizen. In Vondelstraat 36, het pand met 

de hoge topgevel, is de invloed van deze reisindrukken nog te zien en ook het 

houten vakwerk van Bierhuis Vondel is niet vreemd aan deze beelden. Maar 

in Parijs, bij Viollet-le-Duc, en ook in Londen, bij de High Victorians, had hij 

inmiddels geleerd dat dit rijkgeschakeerde beeld door de veranderde schaal 

en de gewijzigde sociale en economische verhoudingen in de stad niet zonder 

meer toepasbaar was. De stadsgezichten van Merian, de schilderijen van 



 

 

 

Springer en Weissenbruch – bij Thijm en Cuypers geliefde schilders van 

geïdealiseerde historische stadsgezichten78 – en zijn eigen indrukken van 

Lübeck en Montjoie inspireerden wel, maar leverden uiteindelijk geen 

concrete antwoorden op de ontwerpproblemen waar hij in zijn praktijk mee 

werd geconfronteerd.  

In de volgende twee woningbouwprojecten van zijn hand zocht hij met meer 

nadruk naar eenheid in de veelheid. De eerste huizen hadden het karakter 

van een architectonische beginselverklaring. Nu zocht hij wegen en middelen 

om de ingeburgerde praktijk van de Amsterdamse eigenbouwers – gewend 

kleine aantallen van liefst uniforme woningen op te trekken – naar zijn hand 

te zetten. Economische factoren speelden daarbij een rol. Het bleef 

speculatiebouw en kostenbeheersing stond centraal. Ook Cuypers zelf moest 

rendement maken op zijn geïnvesteerde kapitaal. De markt bleek bovendien 

gevoelig voor al te extreme nieuwigheden. Volgens de overlevering zou de 

eerste huurder van Vondelstraat 36 na korte tijd om ontbinding van het 

contract hebben gevraagd, vanwege de kritische reacties van zijn vrienden op 

de vreemde erker en de curieuze geveltop aan zijn woning.79 De les van 

Viollet-le-Duc was aangekomen: de omstandigheden waren niet te 

veranderen en deze stelden andere eisen aan de woningbouw, dus moest 

deze, geheel naar rationeel beginsel, een andere vorm aannemen.  

De brede panden Vondelstraat 40-42, te dateren tussen 1867 en 1870, 

vormen nadrukkelijk een twee-eenheid – ze zijn elkaars spiegelbeeld – met 

identieke vensters en gelijke verdiepingshoogten.80 Slechts de bescheiden 

topgevels boven de hoekrisalieten, als markering van de ingangstravee, 

duiden er op dat het twee woonhuizen zijn, verder wordt de woningscheiding 

alleen gemarkeerd door een regenpijp en de schoorsteen. Het type van het 

grachtenpand is losgelaten: de woningen zijn breed en ondiep, gedekt met 

een langskap, die door een smeedijzeren crète toch nog van een sprekend 

silhouet is voorzien. Met de drie herenhuizen op de nummers 44-48 (te 

dateren rond 1870) refereert Cuypers wél weer aan het traditionele 

grachtenhuis met zijn smalle, diepe plattegrond, opgebouwd uit een brede 

beuk met suite en een smalle beuk met gang en trap. Maar deze panden zijn 



 

 

 

tot in detail gelijk behandeld. Alleen de topgevels, de symmetrisch geplaatste 

balkons en de ingangen – alle identiek vormgegeven – vertellen dat het om 

drie panden gaat. Door de smeedijzeren versiering van de balkonhekken met 

de monogrammen van de eerste bewoners kregen de huizen toch een 

onopvallend persoonlijk tintje.81 Tezamen hebben de twee complexen veel 

weg van een doelbewust typologisch onderzoek, gericht op de meest efficiënte 

architectonische vertaling van de woonwensen van de gegoede Amsterdamse 

burgerij. Een vergelijking met Vondelhoven, waarop de gevels van de 

nummers 44-48 zijn gecalqueerd, laat zien hoe het monumentale 

individualisme van de herenhuizen in zijn eerste ontwerpen in de latere 

projecten is teruggebracht tot het zoeken naar een bescheiden expressie van 

het pand in het perspectief van de straatwand.  

 

Toen Cuypers aan de Vondelstraat begon bestonden er – als gezegd – 

plannen het terrein direct buiten de Leidse Poort te reserveren voor het te 

bouwen Muzeüm Koning Willem I. Indien uitgevoerd zou dit de status van de 

nieuwe wijk flink hebben verhoogd. Zelf bleef hij bezig met het idee een kerk 

te bouwen in de nieuwe uitleg en in 1871 diende hij een verzoek in bij het 

gemeentebestuur ‘tot het verlengen van de Vondelstraat en het bouwen van 

een R.K. kerk in de verlengde aslijn’. Hij voegde er een ontwerp bij voor een 

barok geïnspireerde pseudocentraalbouw, als een nieuwe 

gemeenschapsruimte in het midden van de straat geplaatst. Idealiter zouden 

museum en kerk zo de dominante monumentale accenten hebben gevormd 

voor de straat. De steeds terughoudender vormgeving van de woonhuizen 

past zowel visueel als inhoudelijk binnen dit kader. De individuele burger 

behoudt zijn eigenwaarde en onderscheidt zich in de gemeenschap, maar 

binnen de grenzen van het maatschappelijke, culturele en religieuze 

gemeenschapsleven.  

Het beeld van het middeleeuwse woonhuis, zoals getekend door Pugin, 

geïdealiseerd door Reichensperger en geanalyseerd door Viollet-le-Duc, is in 

Cuypers’ ontwerpen voor de Vondelstraat uiteindelijk slechts indirect terug te 

vinden. Zijn ontwerpen vormen veeleer een gotisch-rationele herinterpretatie 



 

 

 

                                                          

van bestaande verkavelingsvormen en bouwtypen; ze vormen een 

rationalistisch antwoord op de anonieme seriewoningbouw van zijn tijd. Het 

geheel op middeleeuwse leest geschoeide beeld van de nieuwe gemeenschap 

dat hij in eerdere jaren voor ogen had – nog in 1859 geschetst voor zijn 

Nenny, als frontispies in een pianopartituur van Beethoven die hij haar 

cadeau deed op hun eerste huwelijksdag – maakt plaats voor een op de 

realiteit gebaseerde herijking van de bestaande orde, bepaald door banale 

zaken als de grondprijs, de bouwverordening en de aanleg van riolering. 

Deze realistische benadering van de opgave was waarschijnlijk debet aan het 

succes van zijn oplossingen. In verschillende stijlvormen, met steeds ander 

ornament, werd hierop tot na de eeuwwisseling gevarieerd. In Oud-Zuid, 

maar ook in de na 1875 bebouwde delen van de Plantage, zijn vele 

voorbeelden te vinden van woonhuiscomplexen gecomponeerd en 

geconstrueerd naar het model van een van de drie door Cuypers in de 

Vondelstraat neergezette typen.82 Zijn ontwerpen voor de Vondelstraat 

mogen dan ook gelden als de archetypen, de ‘oersoep’ van het schilderachtige 

straatbeeld, zoals dat in Amsterdam, vooral in de meer gegoede delen van de 

stad, op veel plekken is gerealiseerd tussen 1875 en het eerste optreden van 

de Amsterdamse School aan het begin van de twintigste eeuw. 

 

 

 

 

 
1 Dit hoofdstuk verscheen eerder in andere vorm als: A. Oxenaar, ‘Op zoek 
naar een schilderachtig straatbeeld. De stadswoonhuizen van P.J.H. Cuypers 
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te verhuizen versterkte: ‘’t is lang lieve (...), ge ziet dat we naar het noorden 
moeten, dan zal ik mij niet meer voor zo lange tijd hoeven te verwijderen’.  
7 Besluit van B en W van Amsterdam d.d. 3 maart 1865 op aanvraag P.J.H. 
Cuypers d.d. 25 februari 1865 om op het door hem aangekochte terrein 
buiten de Leidsche Poort genaamd Nabij Buiten ‘1e een woonhuis te bouwen 
2e in bewoonbaren staat te brengen het perceel gelegen op het achtergedeelte 
van gemeld terrein 3e een sloot te dempen en te verleggen’. De aanvraag werd 
goedgekeurd onder voorwaarde dat de ‘rigting’ van het huis werd bepaald in 
overleg met de bouwopzichter; de sloot aangelegd in overleg met het bestuur 
van de binnendijksche buitenvelderschen polder. Archief 
Stadsrooimeesters/Bouwopzichters, Stadsarchief Amsterdam, 5220, dossier 
1865, nr. 99. 
8 Schetsontwerp in het Cuypersarchief. Over de ontwikkeling van de 
Vondelstraat en het gebied rond het Vondelpark: Van Eck, Amsterdamse 
Schans; L. Jansen, ‘Het Vondelpark in de stadsuitbreidingen’, Ons 
Amsterdam 1965, p. 226-231; J.J. Kuyt, ‘De Vondelstraat’ en ‘De 
Tesselschadestraat’, in: G. Hoogewoud, J. Kuyt, A. Oxenaar, Cuypers en 
Amsterdam. Gebouwen en ontwerpen 1860–1898, Den Haag 1985, p. 99-117; 
Van der Valk, Amsterdam in aanleg; M. de Roever, ‘Het begin van de 
Vondelstraat’, Amstelodamum, 88-I, 2001, p. 1-16 (met dank aan de auteur, 
die mij een uitgebreidere versie van dit artikel met in bijlage een overzicht 
van de ‘eigenbouwers’ in de Vondelstraat ter beschikking stelde). 
9 Kuyt in: Hoogewoud, Kuyt, Oxenaar, Cuypers en Amsterdam, p. 100. 
10 Van den Biesen zou als kerkbestuurder een rol spelen bij de stichting van 
drie door Cuypers gebouwde kerken in Amsterdam: De Vondelkerk, de 
Nicolaas en Barbarakerk en de Maria Magdalenakerk. In 1868 stichtte hij de 
katholieke St. Jozefsgezellenvereniging. G. Hoogewoud, ‘Cuypers en de 
kerkbouw’, in: Hoogewoud, Kuyt, Oxenaar, Cuypers en Amsterdam, p. 24-29, 
p. 27. Over de St. Jozefsgezellenverenging: idem, ‘Het Van Nispenhuis’, p. 89. 
11 S. Sarphati, Adres aan de Gemeenteraad van Amsterdam over de 
verfraaiing van de omgeving van het Paleis van Volksvlijt, 1860, geciteerd 
naar Van der Valk, Amsterdam in aanleg, p. 184.  
12 De Roever, ‘Vondelstraat’, bijlage. 
13 S. Bottenheim, Dr. Samuel Sarphati en zijne beteekenis voor Amsterdam, 
Amsterdam 1945, p. 6: ‘hij vatte de stadsuitbreiding als één groot sociaal-
economisch probleem’. 
14 Voorstel Commissie-Dooijes monumenten in de Plantage, Amsterdam 
1980, p. 3 e.v.; E. Wouthuysen, De plantage 1860–1900, een staalkaart van 
de 19e-eeuwse burgerlijke woningbouw (doctoraalscriptie UvA), Amsterdam 
1983. Over de ontwikkeling van het stadswoonhuis en het straatbeeld in 
Nederland in de negentiende eeuw vgl. N.L. Prak, Het Nederlandse woonhuis 
van 1800 tot 1940, Delft, 1991. 
15 Sarphati was zich overigens terdege bewust dat perceelsgewijze bebouwing 
naar behoefte tot de realiteit van de negentiende-eeuwse stadsuitleg 
behoorde en hield daar in zijn plannen ook rekening mee. Zie S. Sarphati, 
Tweede Adres aan de Gemeenteraad van Amsterdam, 1862, geciteerd in: Van 
der Valk, Amsterdam in aanleg, p. 187.  



 

 

 

                                                                                                                                                                     
16 Hierover: C. Peeters, ‘Het negentiende-eeuwse woonhuis in het stadsbeeld’, 
in: Jaarverslag Vereniging Hendrick de Keyser, Amsterdam 1971, p. 28-36. 
Vgl. Prak, ‘De oorspronkelijke bebouwing van het Eerste Nieuwe Werk’. 
17 Zie de kaart bij het Tweede Adres van Sarphati aan de Gemeenteraad van 
Amsterdam, Van der Valk, Amsterdam in aanleg, p. 188. 
18 Hierover W.R.F. van Leeuwen, Isaäc Gosschalk (1838–1907). Een tovenaar 
met berg- en baksteen (doctoraalscriptie VU), Amsterdam 1985, cat.nr. 28 en 
afb. 62-64. 
19 De ‘edele eenvoud’ bepleit in het laatachttiende-eeuwse classicisme zal 
hierbij een rol hebben gespeeld. Hierover: F. Grijzenhout, C. van Tuyll van 
Serooskerken (red.), Edele eenvoud. Neoclassicisme in Nederland 1765–
1800, Haarlem/Zwolle 1989. 
20 Zie bijvoorbeeld G. Curdes, Künstlerische Städtebau um die 
Jahrhundertwende. Der Beitrag von Karl Henrici, Keulen, 1981 (Henrici was 
een leerling en medewerker van Conrad Hase); F. Claessens, De stad als 
architectonische constructie, Delft 2005. Camillo Sitte, Der Städte-bau nach 
seinen künstlerischen Grundsätzen uit 1889 speelde een belangrijke rol in 
deze stroming. De invloed van de neogotische beweging in het algemeen en 
de teksten van Viollet-le-Duc in het bijzonder op het ontstaan van deze 
stroming verdienen het, als gezegd, onderzocht te worden.  
21 Hugo zag de architectuur overigens niet weer haar oude plaats innemen als 
‘art roi’ of ‘art total’ anders dan incidenteel: ‘Le grand accident d’un architecte 
de génie pourra survenir au vingtième siècle, comme celui de Dante au 
treizième. Mais l’architecture ne sera plus l’art social, l’art collectif, l’art 
dominant. Le grand poëme, le grand édifice, le grand œuvre de l’humanité ne 
se bâtira plus, il s’imprimera.’ Hugo, Notre-Dame de Paris, p. 285. Over de 
betekenis van ‘Ceci tuera cela’ voor het architectuurdebat zie: F. Choay, 
L’urbanisme, utopies et réalités. Une anthologie, Parijs 1965, p. 403-408. 
Over Hugo en het beeld van de stad: N. Miller, ‘Die Exotik des Vertrauten’, 
Daidalos 1985, nr. 16, p. 43-63 (themanummer ‘Collage city’) 
22 Pugin, True Principles, p. 42. 
23 A. Reichensperger, ‘Über den Bau unserer heutigen Wohnungen’, pamflet 
z.p. [1846]. Exemplaar in bibliotheek Rijksmuseum met ex libris Alberdingk 
Thijm. Datering naar Lewis, Reichensperger, p. 208, noot 3. 
24 ‘(...) glatte, nackte, stets gradlinige, mit einem nichtssagenden Gesimse 
abgeschlossene Wände, mit viereckigen Fensteröffnungen darin, an welchen 
auch nicht die Spur eines kunstgeübten Meissels zu entdecken ist. Diese 
Fenster müssen zudem stets gleich gross und in gleich weiter Entfernung von 
einander sein, es mag dies nun zu der innern Einrichtung passen, oder nicht 
passen. Vor Alters müssten sich umgekehrt die Thüren und Fenster in Zahl, 
Grösse und Anordnung nach dem I n n e r n, nach dem Bedürfnis des 
Bewohners, nach der Form und dem Zweck der Zimmer und sonstigen 
Räumlichkeiten richten; unsere heutigen Bauherren und Baumeister dagegen 
sehen es für eine schwere Sünde gegen das was sie “guten Geschmack” 
nennen an, wenn nicht alle Thüren und Fenster in Reih’ und Glied 
aufmarschiren, wie die Soldaten auf der Wachtparade.’ Reichensperger, 
‘Über den Bau’, p. 3-4.  



 

 

 

                                                                                                                                                                     
25 J.A. Alberdingk Thijm, ‘De Hollandsche Bouwkunst’, in: Over de 
Kompozitie in de Kunst, Amsterdam 1857. Eerder verschenen als artikel in 
De Kunstkroniek 1849. Geciteerd naar Werken van J.A. Alberdingk Thijm, 
verzameld door J.F.M. Sterck IV, ‘Kunst en Oudheidkunde’, I, Amsterdam, 
1909, p. 225-240.  
26 Thijm, ‘Hollandsche Bouwkunst’, Werken, IV, 1, p. 230.  
27 Idem, 1, p. 234-235. In de jaren vijftig stond Thijm niet alleen in zijn 
herwaardering van het zeventiende-eeuwse stadsschoon, gekoppeld aan 
kritiek op het verval van de schilderachtige eenheid in veelheid met duidelijk 
gearticuleerde openbare gebouwen in de eigen tijd: vgl. bijvoorbeeld J. van 
Lennep, ‘Amsterdam: thands en vroeger’, Dietsche Warande 1857, p. 166-179 
(door Thijm overgenomen uit Van Lenneps Jaarboekje.) 
28 Vgl. Lewis, Reichensperger, p. 208. 
29 A. Reichensperger, ‘Vorwort’, in: V. Statz, Mittelalterliche Bauwerke nach 
Merian, Leipzig 1856/57. Hierover: Lewis, Reichensperger, p. 208-209 
(Lewis dateert de plaatwerken abusievelijk 1858 en 1860). 
30 Lewis, Reichensperger, p. 211. In Hannover zou Conrad Hase in de loop 
van de jaren zestig een meer op geometrie en constructie gebaseerde 
uitwerking geven aan de rationele beginselen in de woningbouw, 
overeenkomstig de opvattingen van Reichensperger. Over deze Hannoverse 
school: idem, p. 212-219. Vgl. G. Kokkelink, ‘Die Neugotik Conrad Wilhelm 
Hases: eine Spielform des Historismus’, Hannoversche Geschichtsblätter 22 
(1968), p. 1-211. 
De opmerking van ene Jan Steen in De Opmerker van 1874 dat Cuypers met 
zijn Vondelstraat in ‘de vormen in Hannover gebezigd (...) ook zijne richting 
had gevonden’ is suggestief: beide komen weliswaar uit dezelfde beweging 
voort, maar de chronologie volgend zou Hase wat de woonhuizen betreft 
eerder de vormen van Cuypers hebben gebezigd. Hase werkte vanaf de vroege 
jaren vijftig in een sobere baksteenstijl. Ten dele volgt de ontwikkeling van 
zijn werk op die van het werk van Cuypers – zoals blijkt uit een vergelijking 
van het atelier van Cuypers in Roermond uit 1853 en het eigen woonhuis van 
Hase in Hannover uit 1859–1861 (Lewis, Reichensperger, afb. 76-78): Hase 
ging, mogelijk onder invloed van Ungewitter, opvallend schilderachtig te 
werk, met zeer expressieve details in baksteen, terwijl Cuypers’ 
woonhuizen/pastorieën in de loop van de jaren vijftig juist een steeds 
‘rationeler’ samenhang laten zien tussen plattegrond en opstand en steeds 
spaarzamer worden in de constructieve details en het ornament; vanaf begin 
jaren zeventig loopt de ontwikkeling van de Hannoverse school ten dele 
parallel aan het werk van Cuypers – zoals blijkt bij een vergelijking van de 
woonhuisontwerpen van Cuypers voor de Vondelstraat en het werk van 
bijvoorbeeld Hases leerlingen Oppler en Hehl in Hannover (Lewis afb. 81 en 
82). Opvallend is ook hier weer de spaarzamere, meer consequent rationele 
uitwerking van Cuypers’ villa’s en zijn woonhuizen in de rij ten opzichte van 
de meer schilderachtige toepassing van torens, geveltoppen en dakkapellen 
en de expliciete toepassing van gotische details bij de Hannoverse school.  
In 1864 bezocht Cuypers Hannover, op doorreis naar Hamburg en Lübeck en 
constateerde: ‘deze stad heeft niet veel aantrekkelijks voor mij’. Hij zag er 



 

 

 

                                                                                                                                                                     
paleizen ‘zonder daken’ en in de binnenstad wat ‘puntgevels’, maar ‘uit de 
slechtste tijd der renaissance’. Het werk van Hase was blijkbaar nog niet tot 
hem doorgedrongen, anders zou hij, altijd alert op medestanders, diens 
atelier waarschijnlijk hebben opgezocht; van een ‘Hannoverse school’ was 
blijkbaar nog zo weinig te zien, dat de werken hem niet lijken te zijn 
opgevallen. Citaten uit: brief Cuypers aan Nenny, Hamburg, 4 februari 1864. 
De suggestie van Van der Woud (Waarheid en karakter, p. 173 en noot 145) 
dat de opmerking van Steen serieus genomen zou moeten worden, kan dan 
ook niet met feiten worden onderbouwd. Interesse voor Hase was er later 
overigens wel bij Cuypers; in het Cuypersarchief zijn afbeeldingen van 
werken van Hase en Oppler te vinden. 
31 Thijm kondigde het werk aan direct na verschijnen aan met de opmerking 
‘zo moet het’: ‘Bibliografie’, Dietsche Warande 1856, p. 545-566. 
32 Over het villapark in Nederland: R. Brouwers (red.), ‘Stadspark en 
buitenplaats’, Wonen-TA/BK 1977 (speciale uitgave bij de gelijknamige 
tentoonstelling in de Vleeshal te Haarlem, mei-september 1977); J. de Haan, 
Villaparken in Nederland. Een onderzoek aan de hand van het villapark Duin 
en Daal te Bloemendaal 1897–1940, Haarlem 1986. In Duitsland: K. Merten, 
‘Die grossbürgerliche Villa im Frankfurter Westend’, in: L. Grote (red.), Die 
deutsche Stadt im 19. Jahrhundert. Stadtplanung und Baugestaltung im 
industriellen Zeitalter, München 1974, p. 257-272 en J. Posener, ‘Berliner 
Gartenvororte’, idem, p. 66-77. Over Zocher: C. Moes, De 
architectuurtekeningen uit het archief van J.D. Zocher jr. (1791–1870) en L.P. 
Zocher (1820–1915), Rotterdam 1991. 
33 Van der Valk, Amsterdam in aanleg, p. 263, afb. 26: situatieschets van de 
P.C. Hooftstraat en omgeving, bijgewerkt tot 1874. Hierop is nog 
villabebouwing aangegeven voor een groot deel van het park. 
34 Moes, Zocher, p. 162 en 166-167. Vgl. De Haan, Villaparken, p. 13. 
35 Prototype voor dit soort rondingen op een straathoek was het Pavillon 
d’Hanovre te Parijs. Zie A. Oxenaar, Hoekoplossingen in het Amsterdamse 
straatbeeld (kandidaatsscriptie UvA), Amsterdam 1983. De Villa Nachmann 
van Oswald Pichler in het Frankfurter Westend uit 1864 kan een direct 
voorbeeld voor Cuypers zijn geweest: vgl. Merten, ‘Die grossbürgerliche Villa 
im Frankfurter Westend’, p. 265.  
36 2470 en 2550 PW, 1866, Stadsarchief Amsterdam. Vgl. Kuyt, in: 
Hoogewoud, Kuyt, Oxenaar, Cuypers en Amsterdam, p. 100; Van der Valk, 
Amsterdam in aanleg, p. 231 en noot 17. 
37 M. Hameleers, Kaarten van Amsterdam, 1866–2000, Bussum 2002, p. 20-
23, cat.nr. 1. Over het plan Van Niftrik: Van der Valk, Amsterdam in aanleg 
en Jager, Hoofdstad in gebreke. 
38 B en W van Amsterdam hadden tegelijk met de opdracht aan Van Niftrik 
verordonneerd dat alle bouwaanvragen in het toekomstige uitbreidingsgebied 
ter goedkeuring aan hen moesten worden voorgelegd. Dit om voor het plan 
storende ontwikkelingen te voorkomen. Van der Valk, Amsterdam in aanleg, 
p. 227-228 en 231 e.v. 
39 Van der Valk, Amsterdam in aanleg, p. 230, afb. 18.  
40 Cuypers aan Nenny, 22 januari 1866. 



 

 

 

                                                                                                                                                                     
41 Van der Valk, Amsterdam in aanleg, p. 231, noot 17. 
42 Kaart in 2550 PW/1866, Stadsarchief Amsterdam. Zie ook Kuyt, in: 
Hoogewoud, Kuyt, Oxenaar, Cuypers en Amsterdam, p. 100 en Van der Valk, 
Amsterdam in aanleg, p. 232.  
43 Zie bijvoorbeeld J.A. Romberg, Der Stadtbau oder Anweisung zum 
Entwerfen von Gebäuden aller Art, 3 delen, Darmstadt, I, p. 115. Dit werk 
werd in Nederland gelezen: een exemplaar in de bibliotheek van het 
Rijksmuseum is afkomstig uit het legaat Godefroy. Teksten van Romberg 
werden ook voor Nederland bewerkt: zie bijvoorbeeld W.C. Brade, 
Bouwkundig Memoriaal, raadgevingen betreffende woonhuizen, vrij naar 
J.A. Romberg, Amsterdam 1852. Voor een tegengeluid vgl. Alberdingk Thijm, 
‘De Rechte lijn en de Symetrie’, Dietsche Warande 1879, 218-232.  
44 Memorie van toelichting bij het plan van uitbreiding, geciteerd naar Van 
der Valk, Amsterdam in aanleg, p. 237-238. 
45 Vondel was op latere leeftijd katholiek geworden en vormde daarmee een 
ideale trait-d’union tussen het katholieke volksdeel en het Amsterdam van de 
Gouden Eeuw. Zie J.A. Alberdingk Thijm, Portretten van Joost van den 
Vondel, Amsterdam 1895 (gebundelde heruitgave), p. 52-107: ‘Vondels 
overgang’. 
46 F. de Verneilh, ‘Architecture civile au moyen age’, Annales Archéologiques 
1846, p. 161-174; 1847 p. 71-88; 1850 p. 270-281; 1851 p. 335-346; 1852 p. 24-
31. De ‘villes neuves du XIIIieme siècle’ of ‘bastides’ komen hierin zeer 
uitgebreid aan de orde, waaronder Monpazier. Viollet-le-Duc baseerde zich 
op dit werk voor zijn lemma in de Dictionnaire. 
47 Viollet-le-Duc, Dictionnaire I, ‘alignement’, p. 12-13. 
48 Idem, p. 13. Wellicht liet hij zich inspireren door het plan van Rome van G. 
Nolli uit 1748. 
49 ‘Uitbreiding der stad Amsterdam. Rapport aan de afdeling Amsterdam van 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst door die afdeeling ter 
vergadering van 6 maart 1868 goedgekeurd en bevattende bedenkingen tegen 
het plan tot uitbreiding van Amsterdam zoals dit door Heeren Burgemeester 
en Wethouders aan den Gemeenteraad is voorgesteld.’ Bouwkundige 
Bijdragen 1869, p. 155-170. De commissie werd in oktober 1867 ingesteld; het 
rapport in januari 1868 ingediend. De overige leden waren: J.H. Leliman, 
voorzitter, H. Hilman, J. Smit en N. Redeker Bisdom, secretaris.  
50 Dat de rooilijn in de praktijk niet scherp werd aangehouden, vooral aan de 
parkzijde van de Vondelstraat, leverde commentaar op in de gemeenteraad: 
zie A. van der Valk, Planning zonder plan, Amsterdam 1984, p. 33-34.  
51 Vgl. over de typologie van het dwarsprofiel van de straat in de negentiende 
eeuw: J. Stübben, Der Städtebau (Handbuch der Architektur IV.9), 
Darmstadt 1890, p. 81-85, vooral afb. 104. De gemeente was 
verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare weg. Of het profiel door 
Cuypers alleen dan wel in samenspraak met Van Niftrik is ontworpen, kon 
niet worden vastgesteld. Over Stübben: O. Karnau, Hermann Josef Stübben 
Städtebau 1876–1930, Wiesbaden 1996. 
52 De openbare weg is 15 meter breed, verdeeld in een stoep van 3 meter langs 
de aaneengesloten huizen aan de Overtoomzijde, een dubbele rijweg van 5 



 

 

 

                                                                                                                                                                     
meter, een strook van 7 meter aan de parkzijde met daarin de bomenrij en 
het wandelpad; de voortuinen van de villa’s aan de parkrand zijn 8 meter 
diep. Het pad ligt dus precies midden tussen de gevelwandenwanden. In een 
tekening voor de verlenging van de Vondelstraat is dit pad overigens 
aangeduid als ‘ruiterpad’. Voor de verschillende benamingen van radiale 
wandel- en rijpromenades zie Stübben, Städtebau, p. 67.  
53 Zie bijvoorbeeld Stübben, Städtebau, p. 85. 
54 Tekeningen gevoegd bij Besluit B en W van Amsterdam d.d. 3 maart 1865 
op de aanvraag P.J.H. Cuypers d.d. 25.2.186, archief 
Stadsrooimeesters/Bouwopzichters, Stadsarchief Amsterdam, 5220, dossier 
1865, nr. 99. Schetsontwerpen in Cuypersarchief. Vgl. Oxenaar, ‘Op zoek naar 
een schilderachtig straatbeeld’, p. 79, afb. 88: het ontwerp was toen nog niet 
geïdentificeerd als woonhuis voor Cuypers. 
55 Hierover Kuyt in: Hoogewoud, Kuyt, Oxenaar, Cuypers en Amsterdam, p. 
108-109. 
56 Het bestuur van de Vereeniging liet bouwers fors betalen voor een toegang 
tot het park. Voor de toegang naast de Vondelkerk betaalden Cuypers c.s. 
7000 gulden. Zie de correspondentie met Cuypers d.d. 30 september 1867, 
archief ‘Vereeniging tot aanleg van een Rij- en Wandelpark Vondelpark’, nr. 
3, 135, Stadsarchief, Amsterdam. 
57 De starre sociale structuur van Amsterdam weerhield leden van de hoogste 
coterieën ervan ergens anders dan in bepaalde segmenten van de 
grachtengordel te gaan wonen. Zie K. Bruin, Een herenwereld ontleed. Over 
Amsterdamse oude en nieuwe elites in de tweede helft van de negentiende 
eeuw, Amsterdam 1980 en idem met H. Schijf, ‘De eerste bewoners van een 
deftige straat’ (over de Vondelstraat), in: M. Jonker e.a. (red.), Van stadskern 
tot stadsgewest. Stedebouwkundige geschiedenis van Amsterdam, 
Amsterdam 1984, p. 133-156. Vgl. B. de Vries, Electoraat en elite. Sociale 
structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam, 1850–1895, Amsterdam 1986.  
58 Kuyt in: Hoogewoud, Kuyt, Oxenaar, Cuypers en Amsterdam, p. 110-111. 
Van 1877 tot 1881 woonde Cuypers hier zelf. Het pand werd in 1899 o.l.v. zijn 
zoon Jos. in drieën gedeeld. 
59 Idem, p. 112-113; A. Oxenaar, ‘Petrus (Pierre) Josephus Hubertus Cuypers 
(1827-1921)’, in: Het huis van de architect (De Sluitsteen. Jaarboek 
Cuypersgenootschap), Amsterdam 1999, p. 24-25. 
60 Kuyt in: Hoogewoud, Kuyt, Oxenaar, Cuypers en Amsterdam, p. 113. 
61 Idem, p. 110-111 en 115-117. Over de Tesselschade straat: idem, p. 114-115. 
Waarschijnlijk diende Viollet-le-Ducs buitenhuis ‘La Vedette’ (1874–1876) in 
Lausanne, Zwitserland, afgebeeld in E.E. Viollet-le-Duc, F. Narjoux, 
Habitations Modernes, Parijs 1874–1875, plaat 161 (1875) hierbij als 
voorbeeld. Over dit pand als ‘archetypisch’ huis en de relatie van dit ontwerp 
met het zoeken naar de oervorm van het woonhuis, de primitieve hut, in de 
achttiende en negentiende eeuw zie: J. Gubler, ‘In search of the primitive’, in: 
P. Farrant (red.), ‘Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc 1814–1879’, 
Architectural Design Profile, Londen 1982, p. 80-83.  
62 Reichensperger, Bau der heutigen Wohnungen, p. 2. 
63 Viollet-le-Duc, Entretiens, X, p. 478 en XVIII, p. 321. 



 

 

 

                                                                                                                                                                     
64 Viollet-le-Duc, Dictionnaire VI, 272-273. 
65 Viollet-le-Duc bouwde zes woongebouwen c.q. appartementencomplexen 
in Parijs. Hierover: A. Goulet, P. Goulet, ‘Viollet-le-Duc et les immeubles de 
rapport’, in: B. Foucart e.a. (red.), Viollet-le-Duc, Parijs 1980, p. 242-248 en 
P. Farrant e.a. (red.), ‘Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc 1814–1879’, 
Architectural Design Profile, Londen 1982, p. 72-77. Over de ontwikkeling 
van het Parijse bouwblok: F. Loyer, Paris XIXe siècle. L’immeuble et la rue, 
Parijs 1987. 
66 Zie de afbeeldingen bij Goulet, ‘‘Viollet-le-Duc et les immeubles de 
rapport’, p. 242-248. Het verband tussen de woonhuisontwerpen van Viollet-
le-Duc en zijn kritiek op de boulevards in de Entretiens wordt door Goulet 
overigens niet opgemerkt. 
67 Viollet-le-Duc, Entretiens, XVIII, p. 322. 
68 Zie bijv. de verkoopakte van een terrein aan de Vondelstraat d.d. 15 januari 
1873 met de bepaling dat: ‘kooper zich verbindt (...) niet anders te bouwen 
dan een woonhuis, hetwelk niet in meerdere woningen zal mogen worden 
gesplitst’ met een een boetebeding ook voor de eventuele erfgenamen van de 
koper van 20.000 gulden te innen door de Vereeniging. In: A. Bonga, Verslag 
van het onderzoek naar het bestaan van erfdienstbaarheden, 
onderhoudsplichten en andere rechten en verplichtingen, zoo ten voordele 
als ten nadele van de Vereeniging tot aanleg van een Rij- en Wandelpark, 
ingesteld ten hypotheek kantore te Amsterdam, Amsterdam 1923, p. 59 
(exemplaar in bibliotheek NAi, Rotterdam). Overigens zouden er in de loop 
der jaren wel degelijk beneden- en bovenwoningen gebouwd worden aan de 
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