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Op zoek naar een architectonische norm voor de rijksgebouwen 

 

Het lidmaatschap van het College van Rijksadviseurs voor de Monumenten 

van Geschiedenis en Kunst stelde Cuypers in staat een directe rol te spelen bij 

de pogingen van de overheid een norm te vinden voor het beoordelen van de 

rijksgebouwen en maakte het hem mogelijk zijn gedachten over het gotisch 

rationalisme in dit gremium te introduceren en naar buiten te brengen. Het 

College werd opgericht in 1874.1 Feitelijke aanleiding was de onenigheid over 

twee ontwerpen voor het nieuw te bouwen Academiegebouw van de 

Rijksuniversiteit te Leiden respectievelijk van Gugel en Metzelaar. Men kwam 

er niet uit welk ontwerp te kiezen en ook de minister van Binnenlandse 

Zaken, de liberaal J.H. Geertsema Czn, wenste in deze geen keuze te maken. 

Maar al langer was er van verschillende kanten – de Akademie van 

Wetenschappen, Alberdingk Thijm, de kunstcriticus Van Westhreene, de 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en zeer recent de jonge Haagse 

advocaat van Maastrichtse herkomst jonkheer Victor de Stuers – druk 



     

uitgeoefend dat de overheid ernst zou gaan maken met een beleid inzake het 

behoud van het nationale culturele erfgoed en de bevordering van de 

beeldende kunst en bouwkunst in de eigen tijd.2 En bij dat laatste dacht men 

zeer in het bijzonder aan de nieuw te stichten rijksgebouwen. De kritiek op 

het werk van Rose als landsbouwmeester en hoofd van de dienst 

Landsgebouwen – die ressorteerde onder het ministerie van Binnenlandse 

Zaken – had in de praktijk averechts gewerkt. Na diens pensionering in 1867 

liet de minister van Binnenlandse Zaken deze politiek gevoelige post vacant 

en werd het beheer overgelaten aan een ingenieur van Waterstaat, een dienst 

die ook viel onder Binnenlandse Zaken.3 Een veranderend politiek inzicht ten 

aanzien van de rol van de overheid in de samenleving leidde er echter toe dat 

de regering zich begin jaren zeventig toch weer, zij het indirect, ging 

bemoeien met de inhoudelijke kant van de kunst. Het liberalisme van 

Thorbecke maakte geleidelijk plaats voor een meer links liberalisme, waarbij 

men naar Duits voorbeeld de staat ook een opvoedkundige rol toedacht in de 

vorming van de burger.4 Kunst kreeg een volksopvoedende taak: Thijm, 

Vosmaer en Ver Huell kregen – hoe verschillend hun opvattingen ook waren 

– ten langen leste hun zin. Met deze nieuwe aandacht van de overheid voor 

de kunst werd ook de betekenis van de architectuur als instrument van 

volksbeschaving ‘officieel’ onderkend. Het ‘enseignement de la rue’ werd tot 

staatszaak verheven. En daarmee kreeg Cuypers vanuit onverwachte hoek 

steun voor zijn architectuuropvatting.  

Kunstbevordering mocht in de liberale opvatting echter niet ten koste gaan 

van de vrije markt en het maken van stilistische en inhoudelijke keuzes ten 

aanzien van de kunst bleef een politiek taboe. De regering had zich te 

onthouden van het stichten van een ‘officiële’ kunst. Om dit dilemma te 

omzeilen werden inhoudelijke keuzes overgelaten aan een gremium van 

externe specialisten, begeleid en ondersteund door een steeds groeiend 

ambtelijk apparaat. Persoonlijke of individuele keuzes werden vervangen 

door de intersubjectiviteit van commissies, in de hoop daarmee de politieke 

gevoeligheden te omzeilen. De minister en de Tweede Kamer controleerden 

in principe slechts de gang van zaken en de financiën. Met het aanwijzen van 

Rose, Godefroy en Metzelaar als externe adviseurs bij de beoordeling van de 



     

plannen voor het Muzeüm Willem I had Thorbecke eigenlijk de eerste stap 

gezet op weg naar deze commissiecultuur en het systeem was hem blijkbaar 

goed bevallen. Ook bij de prijsvraag voor het nieuwe gebouw van de Staten-

Generaal was dit trio opgetreden als onafhankelijk adviseur van de overheid 

– waarbij zij op schaamteloze wijze hun eigen belangen behartigden: zij 

schreven het programma, waren lid van de jury en namen, nadat geen plan 

voor uitvoering geschikt was bevonden, vervolgens de opdracht aan zelf een 

plan te maken.5  

De taakomschrijving en de samenstelling van het College van Rijksadviseurs 

waren zeer breed en getuigden van enig pragmatisme bij minister Geertsema. 

Het College gaf zowel adviezen over de monumentenzorg en het behoud van 

roerende kunstwerken voor Nederland, met speciale aandacht voor 

gebouwen en kunstwerken in overheidsbezit, als adviezen over aan te kopen 

moderne kunstwerken en nieuw te stichten bouwwerken ‘geheel of 

gedeeltelijk ten koste van het Rijk ondernomen’.6 Zo was met één 

adviescollege het gehele beleid ten aanzien van het behoud en de bevordering 

van kunst en cultuur afgedekt. Maar aan het feit dat advisering over behoud 

en herstel van monumenten werd verbonden met normstellende adviezen 

over de praktische, technische en esthetische kwaliteiten van nieuwe 

openbare gebouwen, mag ook inhoudelijke betekenis worden toegekend.7 Dit 

geeft aan dat het historistische denken ook tot het overheidsniveau was 

doorgedrongen: de geschiedenis – in het bijzonder de nationale geschiedenis 

– werd blijkbaar ook door de minister en zijn ambtenaren inmiddels 

beschouwd als een vanzelfsprekende bron, een onmisbaar toetsingscriterium 

voor de eigentijdse kunst. Wie kon oordelen over de kwaliteit en het belang 

van historische kunstwerken, werd, zo lijkt de onderliggende gedachte te zijn 

geweest, ook geacht iets zinnigs te kunnen zeggen over ontwerpen, bedoeld 

om het bestuur en het openbare leven in de eigen tijd vorm te geven. 

Met een politiek zware voorzitter, C. Fock, voormalig minister van 

Binnenlandse Zaken, en een inhoudelijk zware figuur als vicevoorzitter, dr. C. 

Leemans, directeur van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden – de 

klassieke archeologie gold blijkbaar ook voor Noord-Europa nog als moeder 

van de geschiedenis – onderstreepte Geertsema dat hij de zaak serieus 



     

opvatte. Victor de Stuers, die met zijn ‘Holland op zijn smalst’ een open 

sollicitatiebrief had geschreven voor een baan als kunstambtenaar bij de 

rijksoverheid, werd benoemd tot secretaris.8 Leden van het College waren, 

naast Cuypers, de Delftse hoogleraar bouwkunde Eugen Gugel, mr. A.J. 

Enschede, gemeentearchivaris van Haarlem, de schrijver Carel Vosmaer, de 

schilder J. Weissenbruch en jonkheer Ortt.9 

Bij de beoordeling van ontwerpen voor nieuwbouw werden van meet af aan 

de rationele beginselen gehanteerd als norm. Cuypers had hier zonder twijfel 

een belangrijke stem in, maar ook het tweede architectlid, Eugen Gugel, zal 

deze hebben ondersteund en verdedigd. De één vertegenwoordigde het 

gotisch rationalisme naar Viollet-le-Duc, de ander het classicistisch 

rationalisme naar Bötticher. Gugels door het Duitse denken geïnspireerde 

onderscheid tussen kernvorm en kunstvorm was, zolang men het niet over 

het ornament had, in beginsel verenigbaar met Cuypers’ onderscheid tussen 

stijl in constructie en stijl in ornament.10 Rationalisme, door Daly in 1864 in 

The Builder gedefinieerd als ‘the belief held in common by all French 

Gothicists, Classicists and Eclectics (...) that architecture is ornamental or 

ornamented construction’, was, zoals hiervoor al bleek, in de loop van de 

jaren vijftig en zestig een vanzelfsprekendheid geworden in het 

architectonisch denken in Nederland.11 Het was inderdaad even populair bij 

neogotici als bij classicisten en eclectici, en het leek er zelfs even op dat de 

rationele beginselen als nieuwe universele norm zouden kunnen gaan 

functioneren: specifiek genoeg om dispositie, compositie en constructie van 

ieder willekeurig ontwerp tot in detail te kunnen beoordelen en algemeen 

genoeg om discussies over de keuze van het ornament te vermijden.  

 

De invoering van het rationalisme als norm werd radicaal en met grote 

voortvarendheid ter hand genomen. Rijksgebouwen werden, conform de 

taakomschrijving van het College, ‘gevraagd en ongevraagd’ beoordeeld, wat 

overigens niet altijd werd gewaardeerd. Zo moest men enige politieke druk 

uitoefenen om de landsgebouwen in Den Haag – nu formeel onder het beheer 

van de ingenieur van Waterstaat Lodewijk Mazel – onder zijn hoede te 

krijgen. Maar ook ministeries die vrijwillig hun ontwerpen ter beoordeling 



     

inzonden, probeerden de bemoeienis van het College te beperken en stuurden 

bijvoorbeeld alleen geveltekeningen op. Vanuit zijn rationele beginselen eiste 

het College echter steevast een geschreven programma van eisen, een 

situatieschets, plattegronden met functieaanduidingen, doorsneden en 

constructiedetails. De gevel was het resultaat van de interne organisatie en de 

constructie van het gebouw en moest in de uitwerking reageren op de 

context, zoals men onwillige ministers en ambtenaren keer op keer voorhield. 

Het één kon dus niet los van het ander beoordeeld worden. Toen de minister 

van Justitie weigerde meer dan alleen opstanden te leveren van zijn nieuwe 

ministeriegebouw gebruikte men eigen kanalen om het gevraagde materiaal 

alsnog te verkrijgen en hield hem dat brutaalweg voor bij de beoordeling.12  

Naast Binnenlandse Zaken en Financiën, die adviezen vroegen over 

ministeriegebouwen, rijksarchiefgebouwen, universiteitsgebouwen, musea, 

een station (via de afdeling Waterstaat van Binnenlandse Zaken) en een enkel 

postkantoor, ging ook het ministerie van Oorlog bij het College te rade voor 

de aanbesteding van kazernes en ziekenhuizen (‘infirmerieën’). De rationele 

beginselen konden zo voor een vrij breed scala aan openbare 

(overheids)gebouwen als toetsingscriterium worden gebruikt. De kritiek van 

de rijksadviseurs was vaak vernietigend en zij schroomden niet aangepaste of 

geheel nieuwe ontwerpen in te dienen bij de minister, voorbijgaand aan de 

verantwoordelijke Waterstaatsingenieurs, genieofficieren of collega–

architecten. Bij hun beoordeling keken ze steeds eerst en vooral naar de 

organisatie en de constructie van de gebouwen, pas in tweede instantie naar 

de compositie en het ornament. 

Ook bij de bouw van kerken en pastorieën kon het College invloed doen 

gelden. In 1870 was het ministerie van Eeredienst opgeheven en Financiën 

had de afhandeling van de overheidssubsidies op de kerkbouw overgenomen. 

Aanvragen werden nu om advies doorgestuurd naar de rijksadviseurs, die zo 

gebouwen voor alle denominaties kregen voorgelegd: protestantse en 

katholieke kerken, pastorieën en predikantswoningen en joodse synagoges en 

badhuizen. Om kracht te zetten achter de adviezen trachtte het College 

gedaan te krijgen dat zijn goedkeuring van het plan voorwaarde zou zijn voor 

toekenning van het subsidie. De Tweede Kamer tekende hier echter bezwaar 



     

tegen aan. Men was bang dat de rijksadviseurs kostbare ‘artistieke eischen’ 

zouden gaan stellen. Een pleidooi van het College, waarin het stelde dat men 

slechts werd geleid door overwegingen van ‘zuiver constructieve aard’ mocht 

niet baten. Een beroep op het rationalisme was onvoldoende om de Kamer er 

toe te bewegen de beoordeling van architectonische ontwerpen bij wet te 

regelen en de minister zag er van af deze voorwaarde formeel vast te leggen.13 

Staatsbemoeienis met de kerk lag – buiten de financiële ondersteuning – hoe 

dan ook zeer gevoelig. De afdeling Waterstaat had zich in de periode dat deze 

verantwoordelijk was voor de beoordeling van de kerkbouwplannen 

zorgvuldig beperkt tot opmerkingen van bouwtechnische aard: het ging 

steeds alleen om de betrouwbaarheid van de constructie. 14 Het College wist 

echter ook de indieners van kerkbouwplannen zijn normen op te leggen. Niet 

zonder bravoure schreef de secretaris De Stuers in zijn tweede jaarverslag dat 

aangezien men het de kerkbesturen niet kwalijk kon nemen dat zij met 

slechte plannen kwamen – de indieners waren meest ‘behoeftige gemeentes’ 

in kleine plaatsen en de plannen werden gemaakt door de dorpstimmerman 

of de lokale opzichter van Waterstaat, waar men niet veel van kon verwachten 

– en aangezien het subsidie niet geweigerd mocht worden, het College dus 

niets anders overbleef dan ‘zelve de vereischte verbeteringen aan te geven’ 

om te voorkomen dat belastinggeld zou worden verkwist aan slecht gebouwde 

kerken.15 Zo verschafte men zich tegen de bedoeling van de minister een 

vrijbrief stevig in te grijpen in de ontwerpen of zelfs geheel nieuwe te maken. 

Dit overigens meestal tot tevredenheid van de kerkbesturen, die zonder extra 

kosten een degelijk ontwerp kregen, vaak inclusief bestek en begroting en 

met gratis adviezen tijdens de bouw. Terloops gebruikten de architecten zo 

het College om hun positie te verstevigen ten opzichte van de ingenieur, de 

aannemer en de timmerbaas: neem een architect, en alles komt goed, zo 

luidde de onuitgesproken boodschap.  

Naar aantallen gemeten lag in het werk van het College het accent op 

adviezen over de monumenten. Maar de reeks gebouwen en gebouwtypen die 

in de vier jaar van zijn bestaan op tafel kwamen, stelde het College in staat de 

rationele beginselen te introduceren als overheidsnorm. De adviezen laten 

zien dat men hierbij voortvarend te werk ging. Victor de Stuers bleek een 



     

snel, handig en slagvaardig secretaris, met een goed begrip en een scherp oog 

voor architectuur en bouwen. Bij de aanvang van zijn taak had Cuypers hem 

bovendien geholpen dit begrip in ‘de juiste richting’ te ontwikkelen en hem 

als ‘bijna leek’ – zoals De Stuers zelf het jaren later in een terugblik aangaf – 

met een korte uitleg van het onderscheid tussen ‘le style’ en ‘les styles’ de 

ogen geopend voor de rationele beginselen.16 In korte tijd groeide er een 

bijzonder effectieve adviespraktijk, waarbij De Stuers de ingediende 

ontwerpen, voorzien van kritische vragen ten aanzien van de betrachte 

‘rationaliteit’, voor preadvies doorgaf aan een van de leden. Bij bouwplannen 

was dat in veel gevallen Cuypers. De plenaire vergadering behoefde deze 

preadviezen slechts van commentaar te voorzien en goed te keuren. De norm 

was snel gevonden en de introductie verliep soepel.  



     

Normaaltypen in de kerkelijke bouwkunst 

 

Na een jaar werk kon het College in zijn verslag aan de minister al zeven 

voorbeelden melden van kerkelijke ontwerpen waarover was geadviseerd: 

predikantswoningen te Lith, Sirjansland, Spaarndam en Assendelft, 

Nederlands Hervormde kerken te Drogeham en Petten en een kerkgebouw 

met pastorie voor de rooms-katholieke parochie te Helenaveen. Geen van alle 

opzienbarende ontwerpen. Maar via de adviezen – met name Lith, 

Helenaveen en Drogeham – werd binnen het College de norm voor de 

kerkbouw gedefinieerd. Voor al deze plaatsen werden nieuwe ontwerpen 

gemaakt en als ‘normaaltype’ gepresenteerd aan de minister van Financiën. 

In het jaarverslag verklaarde De Stuers dat bij de behandeling van deze 

gebouwen steeds in het oog was gehouden ‘dat geen andere verfraaiing 

gezocht mocht worden, dan die welke men zonder vermeerdering van kosten 

tegelijk met en als een gevolg van een degelijke en duurzame constructie kan 

verkrijgen.’ Kostbare ornamenten waren niet nodig, zo pareerde hij de angst 

van de minister en de Tweede Kamer, men hoefde slechts een aantal 

hoofdwetten na te leven: ‘dat niets in een gebouw worde aangebracht, wat 

niet door de constructie daarvan gemotiveerd wordt, dat van de beschikbare 

bouwstoffen tot het verkrijgen van een fraai aanzien zooveel partij getrokken 

worde als zonder verhooging van kosten mogelijk is, en dat eindelijk lijnen, 

vormen en verhoudingen harmonisch gekozen zijn.’ De rationele beginselen 

naar Viollet-le-Duc werden kortom vrijwel letterlijk tot norm verheven; het 

doelmatige, waarheidsgetrouwe en spaarzame schoon van het gotisch 

rationalisme werd de minister voorgehouden als de juiste grondslag voor  de 

gebouwen van het Rijk. Dat de begrotingen van de door het College 

ontworpen gebouwen daarbij soms hoger uitvielen, lag niet aan hen, zo 

verklaarde De Stuers, maar aan de ondeugdelijkheid van de constructie van 

het ingediende ontwerp – een zuinigheid die de opdrachtgever duur kon 

komen te staan. Hij gaf de minister daarbij het voorbeeld van een 

gesubsidieerd kerkje te Folsgare, dat zonder architect door landarbeiders was 

gebouwd en na tien jaar wegens bouwvalligheid gesloopt had moeten worden. 

Op de lange termijn zou het belastinggeld beter besteed zijn door meer 



     

middelen uit te trekken voor een goed gebouw, dan wrak timmermanswerk te 

subsidiëren, zo stelde hij. In het voorbijgaan kreeg het classicisme daarbij een 

snier: juist blinde vensters, ingemetselde caissons en zuilen zonder doel of 

reden werden in het verslag aangeduid als elementen die een kerk duur 

maken.17 

Dat de rijksadviseurs van deze schijnbaar onbeduidende ontwerpen veel werk 

maakten – werk dat zij bovendien ‘om niet’ verrichtten – onderstreept dat 

zijn hun taak als kunstopvoeders serieus namen. Juist het van onder af 

opbouwen van kunstgevoel en kwaliteitsbesef bij het volk rekenden zij, zo 

blijkt, tot hun taak, niet alleen de zorg om de architectonische kwaliteit van 

monumentale overheidsgebouwen. De afgelegen plaatsen en de kleine 

dorpsgemeenschappen, verstoken van iedere architectonische cultuur, waren 

belangrijk in dit beschavingsoffensief omdat zij anders uitgeleverd zouden 

worden aan beunhazen en amateurs. Vooral Cuypers besteedde vele 

onbetaalde uren aan het herzien of opnieuw maken van ontwerpen, 

werktekeningen, begrotingen en bestekken en adviseerde ook wel ter plekke 

bij de uitvoering. Pas na ruim een jaar kwam er een tekenaar-opzichter in 

dienst van het College die een deel van dit werk overnam. 

Cuypers’ preadviezen en de schetsontwerpen voor de predikantswoning te 

Lith en de katholieke kerk te Helenaveen laten zien hoe zijn ervaring met een 

steeds verdergaand ‘gerationaliseerde’ probleemanalyse, ontwerpmethodiek 

en bouwpraktijk hem in staat stelden als het ware een minimumnorm te 

formuleren voor het kerkelijke bouwen en deze in de praktijk tot een succes 

te maken. Een ‘ware’ constructie en een ‘goed organische’ compositie worden 

steeds ingezet om het gebouw te doen spreken in landschap, dorpsgezicht of 

stadsbeeld. Ornament was niet of nauwelijks aan de orde. Hij raadde het zelfs 

af: beter geen ornament dan duur en/of slecht ornament. Figuratief 

beeldhouwwerk kwam in het geheel niet ter sprake. Wel adviseerde hij ter 

verlevendiging van de gevel optimaal partij te trekken van de toegepaste 

materialen. Bakstenen konden met nauwelijks extra kosten in drie kleuren 

worden toegepast – rood, geel en zwart – de laatste kleur eenvoudig te 

verkrijgen door stenen in koolteer te dopen – en met een zorgvuldig gekozen 

verband tot een aansprekend constructief geheel worden gemaakt. Houtwerk 



     

kon, in verschillende kleuren geschilderd, de constructie en de compositie 

verhelderen en verlevendigen. De kleuren van de materialen ‘naar hun aard’ 

toegepast in het constructief verband namen de plaats in van ornament en 

bouwbeeldhouwwerk als stijldrager. Voor het interieur adviseerde hij waar 

mogelijk een beschildering volgend aan de constructie, steeds met de 

opmerking dat de beschildering, als het budget dit niet toeliet, ook later 

uitgevoerd zou kunnen worden.18 

Voor de nieuwe predikantswoning te Lith had de dorpstimmerman een breed 

uitgesmeerde laagbouw ingediend voorzien van een enorme piramidale kap. 

Van deze inefficiënte en kostbare aanpak liet het College geen spaan heel. 

Uitgaande van een logische groepering van de ruimten ontwierp Cuypers – 

aan wie het ontwerp ‘ten fine van pre-advies’ ter hand was gesteld – 

vervolgens een compact gebouw in twee lagen, waarmee geveloppervlak en 

kap werden geminimaliseerd. ‘In ons ontwerp is alle ornementatie 

weggelaten en wordt het aangenaam aspect van het gebouw eenvoudig 

gezocht in het juist uitdrukken van de constructieve vormen en in de goede 

proporties der onderdelen’, schreef het College in zijn advies en dit ontwerp 

werd de minister aangeboden ‘als type voor een pastorie’.19 Juist in deze 

minimumopgaven bleek de effectiviteit van het gotisch rationalisme als 

ontwerpstrategie. Stijl werd gereduceerd tot een doelmatige organisatie, een 

hechte constructie, een eerlijk gebruik van inheemse materialen en een goede 

proportionering. Ornament was niet meer aan de orde. De geometrie bleef de 

abstracte grondslag van het ontwerp. Materiaal en constructie namen de 

plaats in van geschiedenis en natuur als bron van ornament. Zo er iets was in 

de richting van een ‘officiële’ ornamentstijl onder het bewind van het College, 

dan was dat niet een historische stijl, een uit het verleden verkozen 

ornament, maar de structurele polychromie ontleend aan de traditionele – 

dat wel – Noord-Europese baksteenbouw, die elders al langer populair was. 

Louter inheems was deze overigens niet: juist bij het opnieuw ontdekken van 

de structurele polychromie speelde, zoals eerder aangegeven, de Noord-

Italiaanse bouwkunst een belangrijke rol. Het College nam de verspreiding 

van de nieuwe norm actief ter hand en het ontwerp voor de predikantswoning 

werd afgebeeld in de eerste aflevering van de Mededeelingen van het College 



     

van Rijksadviseurs, in feite een officiële uitgave van het jaarverslag. Daarin 

verscheen tegelijk een tweede normaaltype: de rooms-katholieke kerk te 

Helenaveen. 

In het ontwerp voor deze kerk liet het College zich van zijn meest radicaal 

rationele kant zien en balde Cuypers – verantwoordelijk voor de tekening – 

twintig jaar ervaring als kerkbouwer samen in een gebouw waarin met een 

absoluut minimum aan middelen een maximum aan effect werd bereikt. Het 

voor subsidiëring ingediende ontwerp werd afgekeurd vanwege de slechte 

constructie, het kostbare en overtollige ornament en de ‘karakterloosheid’ 

van het gebouw. Het was geen kerk maar een schuur en dit plan, zo schreef 

men de minister, viel niet te verbeteren, ook niet op de manier zoals 

voorgesteld door de ingenieur van Waterstaat.20 Het College ging nog een 

stap verder en maakte ook het programma van eisen onderwerp van 

beoordeling: het kerkbestuur had de opgave niet juist gesteld, zo vond men. 

Helenaveen was een jonge veenkolonie in het hartje van de Peel en er diende 

rekening gehouden te worden met een snelle groei van de bevolking. Het 

gebouw moest dus uitbreidbaar zijn. De parochie was arm en Cuypers, 

gewend met zijn ontwerpen een voorschot te nemen op de toekomst, maakte 

een geheel nieuw ontwerp voor een in etappes te bouwen kerk. De laatste 

travee van het schip kon in eerste instantie dienstdoen als altaarruimte, in 

afwachting van later toe te voegen traveeën en de bouw van een koor met 

apsis; een deel van de zijbeuk kon afgeschot worden als sacristie. De 

vormgeving van de zijbeuken, als een reeks zijkapellen met steekkappen en 

hoge vensters, is een vanuit historische motieven ontwikkelde vondst 

waarmee hij een reeks problemen van de dorpskerk, traditioneel een 

pseudobasiliek, in één keer oploste.21 Al sinds zijn eerste dorpskerk in Oeffelt 

worstelde Cuypers met het licht en de ruimtewerking in dit bescheiden 

kerkbouwtype. Met grote legramen (Oeffelt) of dakkapellen in de schuine kap 

(toegepast in Kloosterburen) had hij geprobeerd de lichtinval te verbeteren, 

eigenzinnige, maar weinig geslaagde oplossingen.22 De bijzondere zijbeuken 

geven het interieur van de kerk in Helenaveen echter het ruime karakter van 

een hallenkerk en zorgen tegelijk voor een prettige, royale lichtinval van 

opzij. Bijkomend voordeel was dat er geen luchtbogen of steunberen meer 



     

nodig waren, een duur en kwetsbaar element in de constructie. De 

steekkappen schoren tevens het schip en de kap en kunnen zonodig ook de 

druk van een stenen gewelf opvangen, zoals Cuypers in hetzelfde jaar met zijn 

ontwerp voor de kerk in Neerbosch liet zien. Wat constructief nog nodig was 

aan steunberen kon binnen de kerk geplaatst worden – zoals hij eerder had 

gedaan in Doetinchem – zodat men zich hiervoor van zachtere en dus 

goedkopere ‘gewone rode stenen’ kon bedienen. Spaarzaamheid in de 

constructie werd in het ontwerp voor Helenaveen tot het uiterste 

doorgevoerd: alle gevels zijn ‘afgeknot’ met wolfseinden, wat weer een 

besparing opleverde in steenwerk. Deze wolfseinden pasten bovendien goed 

bij het landelijk karakter van de kerk, zo stelden de rijksadviseurs in hun 

brief aan de minister, al konden ze bij een wat ruimer budget ook vervangen 

worden door topgevels met hogels. Daarmee zou het silhouet nog wat worden 

aangescherpt. En dat was uiteindelijk een cruciaal aspect van dit motief: 

tezamen bieden deze als een reeks zijkapellen vormgegeven zijbeuken een 

levendiger silhouet en maken de kerk met de verwijzing naar het beeld van 

kloek en kuikens – in de woorden van Reichensperger – tot sprekend 

middelpunt van de nieuwe kolonie. De verbeelding van de rol van de kerk als 

bindende kracht in de gemeenschap werd ook in de minimum variant niet 

vergeten. De economie dwong Cuypers hier zijn beginselen tot in hun uiterste 

consequentie door te voeren. Het resultaat was een normaaltype voor de 

dorpskerk. De toren, die voorlopig slechts tot de eerste verdieping zou 

kunnen worden opgetrokken, werd, ook weer uit oogpunt van bezuiniging, 

náást het schip geplaatst. Dan hoefde deze niet de volle breedte van het schip 

te beslaan. Een asymmetrisch geplaatste toren was bovendien een ideaal 

middel om de compositie te verlevendigen en de kerk een meer bij het 

landschap passend schilderachtig karakter te verlenen.23  

Het ontwerp voor de pastorie bij de kerk te Helenaveen werd bekritiseerd 

vanwege de ondoelmatige en ruimte verspillende indeling, het gebruik van 

gepleisterde muren, de ‘oncierlijke silhouette’ en het ongepast karakter. De 

woning van haar dienaar leek belangrijker dan de kerk zelf. Ook hiervoor 

werd een nieuw ontwerp geleverd: ‘De gehele constructie die zeer hecht en 

eenvoudig is tracht het denkbeeld weer te geven van een in de heide 



     

geplaatste dorpspastorie’, zo meldden de rijksadviseurs de minister van 

Financiën. ‘Frapper, frapper toujours’ lijkt de strategie te zijn geweest in deze 

adviezen. Steeds werden de uitgangspunten herhaald. En men bleef zeer 

praktisch ingesteld. De goten van de nieuwe pastorie waren zo ontworpen dat 

bij lekkage de muren niet beschadigd konden worden, want, zo 

veronderstelde men, op het land was niet altijd een loodgieter bij de hand.  

In de Mededeelingen werd bij deze normaalkerk ook een begroting geleverd 

en het ontwerp werd herhaaldelijk ten voorbeeld gesteld aan andere 

subsidieaanvragers. Het kerkbestuur van het Limburgse Merkelbeek kreeg 

bijvoorbeeld met de beschikking over hun subsidie aanvraag een kopie van de 

tekening van Helenaveen toegestuurd. Zo werd het beeld van de kerk via de 

adviezen van het College van Rijksadviseurs in de praktijk van alledag 

gereduceerd tot de kern van het christelijke bouwen: op betaalbare wijze 

degelijk en geëigend vormgeven aan het kerkelijk leven in een parochie.24 Via 

het ministerie van Financiën en het College van Rijksadviseurs werd de 

middeleeuwse dorpskerk, die als model een belangrijke rol had gespeeld in de 

neogotische beweging, het officiële prototype voor de kerk voor het 

‘Existenzminimum’ in Nederland.  

Naast de constructie bleef, zoals blijkt uit de opmerking over de pastorie, het 

karakter, de gepaste uitdrukking van de functie van het gebouw, het 

beoordelingscriterium. De middelen om het karakter uit te drukken waren 

echter niet meer in de eerste plaats een historische stijl of een bepaald 

ornament, maar de ruimtelijke organisatie, de constructie en de toegepaste 

materialen. Voor zover na te gaan, was dit in beginsel geen aanleiding voor 

discussie onder de leden van het College. Allen lijken deze lijn te hebben 

gevolgd. 

 

De synagoges vormden hierbij overigens een uitzondering. Katholieke en 

protestantse dorpskerken leken min of meer volgens dezelfde esthetische 

norm te kunnen worden uitgevoerd. In de normering van de synagoges werd 

het eigen karakter echter ook via de stijlvormen benadrukt. Bij de 

beoordeling van de synagoge in Coevorden werden in beginsel dezelfde 

criteria gehanteerd als in Lith en Helenaveen. De dispositie deugde niet. 



     

Mannen en vrouwen kerkten bij de israëlieten gescheiden, dus moesten er 

ook twee ingangen zijn, zo stelden de adviseurs. De constructie van de kap 

was niet goed en de toepassing van portlandcement voor plinten, kozijnen en 

kordonbanden uit den boze. Het College fulmineerde onophoudelijk tegen 

het ‘beportlanden’ van gebouwen. Het klokkentorentje paste bovendien niet 

bij het karakter van het gebouw. Het kon evengoed op een school staan. 

Daarbij speelden klokken geen rol bij de gang naar de synagoge of de joodse 

eredienst. Ook hier kreeg Cuypers de opdracht een nieuw ontwerp te maken. 

Hij tekende een polychroom bouwwerk, opgetrokken in dragend schoon 

werk. In het advies aan de minister werd hieraan de opmerking toegevoegd: 

‘de stijl geeft onmiddellijk te kennen dat men met een synagoge te doen heeft, 

welke ter wille van haar oorsprong noodwendig een oriëntaalsch-arabisch 

karakter moet hebben. Dit karakter is hier in de konstruktie van de kap, in 

het metselwerk en in de inwendige decoratie duidelijk’.25 Een gelijksoortig 

advies ging, weer met een ontwerp van Cuypers, naar de joodse gemeente in 

Vriezenveen.26  

Bewust of onbewust leidde de historiserende variant van de karakterleer – 

waar Cuypers zich hier in feite van bediende – bij deze ontwerpen tot het van 

overheidswege onderstrepen van het verschil tussen christendom en 

jodendom. Een waardeoordeel werd hier overigens niet aan verbonden en 

deze karakterisering kan evengoed onderscheidend als emancipatorisch 

opgevat worden. Het gekozen ornament paste bovendien vanuit het 

stijlpluralisme bij het karakter van het gebouw. Cuypers lijkt overigens vooral 

te hebben aangehaakt bij de eigen ontwikkeling van de synagoge in de 

diaspora. Hij had eerder in Eindhoven een synagoge ontworpen en ook daar 

het in de Europese synagogebouw inmiddels gebruikelijke moors-arabische 

ornament toegepast, verwijzend naar de bloeiperiode van de joodse 

gemeenschap onder de Moren in Spanje. Owen Jones had dit ornament in 

zijn Grammar of Ornament onder de aandacht gebracht en daarmee een 

belangrijke bijdrage geleverd aan de popularisatie ervan.27 Cuypers zette het 

ornament hier in als uitdrukking van de historische en culturele wortels van 

een groep in de samenleving, in wezen niet anders dan hij eerder voor de 

katholieken had gedaan met de gotiek.  



     

Normen voor behoud en herstel: de kerk te Drogeham 

 

Bij het advies over de restauratie van de Nederlands Hervormde kerk in 

Drogeham was wel sprake van een duidelijke stijlkeuze, maar hier betrof het 

dan ook herstel en herbouw van een dertiende-eeuws kerkje. 

Monumentenzorg was, als gezegd, de grootste taak van het College. Dat 

thema is in deze studie verder niet aan de orde.28 Maar het geval Drogeham 

typeert tegelijk de opvatting van het College over de relatie tussen oud en 

nieuw, tussen historische resten en te herstellen onderdelen en – en dat is 

hier, met het oog op het vervolg wel relevant – over de relatie tussen 

historische monumenten en eigentijdse nieuwbouw.  

In het tweede jaarverslag gaf het College een uitgebreide verklaring van zijn 

beginselen in de omgang met monumenten. Men sprak in dit verband van 

‘adviezen betreffende plannen tot herstelling van gebouwen geheel of 

gedeeltelijk op kosten van het Rijk ondernomen’; de herstelling van 

‘gebouwen welke hetzij uit het oogpunt van Kunst hetzij voor de geschiedenis 

in het algemeen of voor die der bouwkunst merkwaardig zijn’ vroeg daarbij 

om ‘bijzondere voorzichtigheid’.29 Bij deze adviezen werd een scherp 

onderscheid gemaakt tussen behoud en herstel, dat wil zeggen tussen 

onderhoud en reparatie aan de ene kant en restauratie aan de andere kant. 

Het eerste verdiende veruit de voorkeur en men bepleitte dan ook voor ieder 

monument een ‘onderhoudsplan’ te maken: ‘Daardoor zou het gevaar voor 

verminking verdwijnen en tevens op den duur door het gewone onderhoud 

alleen, het monument schier in denzelfden toestand kunnen gebracht 

worden, waarnaar een opzettelijke restauratie streeft.’ Als er dan toch 

onderdelen hersteld moesten worden, wat in de praktijk veelvuldig het geval 

was, diende men eerst onderzoek te doen naar het ‘primitieve werk’ en bij 

eventuele ingrepen hier zorgvuldig aantekening van te houden, ‘zoodat 

wanneer later te eenige tijd een deugdelijke en grondige restauratie moet 

ondernomen worden, men [niet] de zoo gewenschte sporen van het 

primitieve werk mist, die voor den bouwmeester een onschatbaar leidraad 

vormen’. Wat het ‘zuiver technische’ betreft, moest men bij reparatie en 

herstel zo veel mogelijk de oorspronkelijke wijze van construeren trachten te 



     

ontdekken en te hervatten. Nieuwgebruikte materialen moesten ‘aan de oude 

gelijksoortig zijn’ en veel aandacht moest er aan besteed worden ‘de 

primitieve vormen aan al de deelen van het gebouw weer te geven’. Kortom 

behoud ging voor herstel en herstel moest gebaseerd zijn op onderzoek en 

analyse van het bestaande. ‘Zoowel voor goede herstellingen als voor een 

verstandig onderhoud’, zo concludeerden de adviseurs, ‘is het noodig dat de 

bouwmeesters zich met ijver toeleggen op de studie der oude architectuur, 

een studie’, zo voegde men er aan toe, ‘waardoor zij niet alleen vroegere 

vormen en ornementatie kunnen leeren kennen, maar ook vooral een schat 

van constructieve beginselen kunnen verzamelen, waarvan vaak de 

ondervinding leert dat de toepassing nog heden ten dage nuttig kan zijn.’ 30 

Deze combinatie van geschiedenis en eigen tijd is waar het hier om gaat.  

Met deze schijnbaar achteloze opmerking – tevens de slotboodschap van het 

jaarverslag – onderstreepte het College de in zijn opvatting noodzakelijke 

samenhang tussen historische wetenschap en moderne kunst en gaf 

publiekelijk uiting aan zijn geloof in het belang van het historisch 

gebouwenonderzoek voor de ontwikkeling van de architectuur en het 

architectonisch denken in de eigen tijd. In de formulering weerklinkt het 

gedachtegoed van Viollet-le-Duc en het door hem gemaakte onderscheid 

tussen onderhoud en restauratie lijkt toonaangevend te zijn geweest voor het 

denken over monumentenzorg bij het College. Onderhoud was een oud 

gegeven – al hoorde daar een wisselende ethiek bij in de omgang met de 

historische bouwsubstantie. Restauratie, zo benadrukte Viollet-le-Duc, was 

iets nieuws, pas zo’n vijfentwintig jaar in zwang, en in de Dictionnaire gaf hij 

een definitie van dit nieuwe fenomeen: ‘Restaurer un édifice, ce n’est pas 

l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complèt qui 

peut n’avoir jamais existé a un moment donné.’31 Door onderscheid te maken 

tussen onderhoud en restauratie probeerde Viollet-le-Duc het verschil in 

betekenis aan te geven tussen twee manieren van omgaan met het 

monument, tussen twee functies van het monument. Enerzijds het louter 

onderhouden van een object met het oogmerk dit te behouden, als 

overblijfsel van architectuurhistorisch belang of als herinnering aan de 

geschiedenis. Anderzijds het restaureren van een object, met het oogmerk dit 



     

blijvend te laten functioneren en het in volmaakte staat als model aan de 

eigen tijd voor te kunnen houden. Het historische gebouw krijgt zo, door 

restauratie, de rol van ‘monument type’. Het representeert het ideaalbeeld 

van een historisch moment in het ontwikkelingsproces van de architectuur. 

Daarmee wordt het bruikbaar voor het leren begrijpen van het 

architectonisch denken in een bepaalde periode en inzetbaar als voorbeeld 

voor mogelijke toepassingen van dat gedachtegoed in de eigen tijd. En daar 

ging het Viollet-le-Duc uiteindelijk om. Rond het midden van de negentiende 

eeuw geloofde bijna niemand dat in de gotiek sprake was van een theoretisch 

onderbouwde architectuur. Om de beginselen van de gotiek in te kunnen 

zetten als nieuw paradigma in de eigen tijd moest dus, als eerder uiteengezet, 

bewezen worden dat dit wél het geval was. Restauraties speelden daarbij een 

belangrijke rol. Ze maakten de beginselen inzichtelijk. De reconstructies of 

‘restauraties’ van Viollet-le-Duc gebeurden veelal op ware grootte – wat 

mogelijk was omdat veel van de in zijn ogen voorbeeldige gebouwen hun 

functie hadden behouden, of in ieder geval nog in gebruik waren, zodat men 

bereid was er in te investeren. De wetenschappelijke onderbouwing speelde, 

begrijpelijk gezien het voorgaande, een belangrijke rol bij deze reconstructies. 

Viollet-le-Duc legde er de nadruk op dat men in de archeologie, net als in alle 

andere moderne wetenschappen, Georges Cuvier in de vergelijkende 

anatomie voorop, door onderzoek, ordening, vergelijking en analyse 

geleidelijk was doorgedrongen tot de algemene wetten die de kunstobjecten 

in de tijd met elkaar verbonden. En juist het blootleggen van deze vergeten 

waarheden (‘exhumer des vérités oubliées’) zag hij als een van de meest 

werkzame middelen voor het bevorderen van de vooruitgang in de kunst.32 

Het antwoord op de keuze tussen onderhouden of restaureren lag dus in de 

beantwoording van de vraag of het gebouw louter monument was, een 

overgeleverd historisch restant van emotionele of wetenschappelijke 

betekenis, of dat het beschouwd moest worden als levensvatbaar leermodel 

voor de eigen tijd. Dat Viollet-le-Duc, als aanhanger van de ‘progrès continu’, 

zeker bij sleutelmonumenten, voor het laatste koos behoeft nauwelijks nog 

betoog. Zoals Cuvier aan de hand van een aantal wervels complete skeletten 

van voorwereldlijke dieren wist te reconstrueren om zo de ontwikkelingsgang 



     

van het leven op aarde zichtbaar te maken, zo achtte Viollet-le-Duc zich via 

zijn historisch-analytische onderzoeksmethode in staat, zag het als zijn 

opdracht, aan de hand van bouwsporen en fragmenten middeleeuwse 

bouwwerken te reconstrueren, of zelfs te construeren, om de 

ontwikkelingsgang van het denken over architectuur zichtbaar te maken. Zijn 

ideale kathedraal en zijn ideale raadhuis – weergegeven in de Dictionnaire en 

nog eens apart beschreven in zijn Histoire d’une cathédrale et d’un hôtel de 

ville33 – waren in zekere zin van dezelfde orde als de gereconstrueerde 

skeletten en de modellen van dinosauriërs die in de loop van de negentiende 

eeuw de natuurhistorische musea gingen bevolken. Daar komt bij dat 

restauratie voor Viollet-le-Duc ook inhield het aanpassen van een historisch 

bouwwerk aan eigentijds gebruik. Monumenten moesten zo veel mogelijk een 

rol blijven spelen in het dagelijks leven. Dat was belangrijk voor het fysieke 

behoud en cruciaal voor het zeker stellen van de bijdrage van het gebouw aan 

de eigentijdse cultuur. Als object van studie of toerisme zouden deze van veel 

geringere culturele en maatschappelijke betekenis zijn dan als functionerend 

(openbaar) gebouw. Aanpassingen maken was daarvoor onvermijdelijk en, 

mits deze de in het gebouw vervatte beginselen volgden, vanzelfsprekend. Dit 

was, naar zijn opvatting, door de eeuwen heen altijd gebeurd. Restauratie had 

dus, in tegenstelling tot onderhoud en reparatie, uiteindelijk weinig met de 

geschiedenis van doen, maar alles met de eigen tijd, met het debat tussen 

Viollet-le-Duc en de Académie des Beaux-Arts, met zijn streven naar herstel 

van de architectuur als betekenisdrager, kortom met het zoeken naar een 

nieuw paradigma.34 

En gezien de aanbeveling aan het slot van het jaarverslag ging ook het College 

van Rijksadviseurs deze kant op. Het herstellen van oude gebouwen was voor 

hen geen doel op zich, maar werd gezien als onderdeel van een 

architectonische opvoedingscampagne van de overheid, gericht zowel op het 

Nederlandse volk, dat via de monumenten besef van smaak, in het bijzonder 

een nationale smaak, moest worden bijgebracht, als op de architectonische 

professie, die via de monumenten doordrongen moest worden van het 

bestaan van zoiets als een nationale architectuur, een nationaal 

bouwbeginsel. Bij gebouwen die geen functie meer vervulden of konden 



     

vervullen – bijvoorbeeld kasteelruïnes of resten van vestingwerken – koos 

men voor behoud, veelal in een romantische landschappelijke setting;35 bij 

gebouwen die wel nog functioneerden – raadhuizen, kerken, woonhuizen – 

was restauratie een optie. Uit dit perspectief zijn de restauratieadviezen en 

het bijbehorend historisch onderzoek dus te lezen als normstellende 

bijdragen aan het denken over de architectuur in de eigen tijd, openbaar 

gemaakt via de Mededeelingen. Cuypers publiceerde hierin, naast de 

bijdragen over Lith en Helenaveen, over Noord-Hollandse woonhuizen, de 

Oosterpoort te Hoorn en de constructie en decoratie van middeleeuwse 

deuren.36 Deze bijdragen werden steeds ruim geïllustreerd en voorzien van 

juist voor eigentijdse bouwmeesters zeer bruikbare bladen met details, 

getekend en uitgewerkt door R. Redtenbacher, in 1875 als tekenaar in dienst 

getreden bij het College, in een direct aan de plaatwerken van Ungewitter 

verwante tekentrant.37 Deze moeten dan ook niet worden gelezen als 

toevallige mededelingen van een lid van een historische commissie, maar als 

doelbewuste bijdragen aan het denken over de relatie tussen de geschiedenis 

en de eigen tijd in de architectonische ontwerppraktijk en aanzetten naar een 

nieuwe norm in het bouwen van de overheid.  

Voorlopig profiteerden echter alleen de leden van het College zélf van het 

werk.  

In de eerste anderhalf jaar passeerde, naast de voorstellen voor nieuwbouw, 

een representatieve doorsnede van de Nederlandse bouwkunst van de vroege 

Middeleeuwen tot aan de barok de revue. De architectleden van het College – 

Cuypers, Gugel en iets later Isaac Gosschalk – kregen hun vele onbetaalde 

uren gehonoreerd in de vorm van een intensieve cursus vaderlandse 

architectuurgeschiedenis.38 Bij iedere aanvraag ging één van hen ter plekke 

kijken en bracht rapport uit aan de vergadering. Dit dwong hen monumenten 

van zeer uiteenlopende aard en uit zeer verschillende tijdperken tot in detail 

op te meten en te onderzoeken. Cuypers nam een groot deel van dit werk op 

zich en de vele vondsten die hij daarbij deed en de nieuwe inzichten die hij 

verwierf ten aanzien van het ontwerp en de bouwpraktijk in het verleden 

waren van directe invloed op zijn eigen werk. Getuige zijn schets- en 

aantekenboekjes verzamelde hij onderweg grote hoeveelheden oplossingen 
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voor praktische en constructieve problemen, in het bijzonder bij het bouwen 

met dragend baksteenwerk, en een schat aan nieuwe mogelijkheden voor de 

verwerking van ornament en de toepassing van kleur.39 Hij had in de loop 

der jaren een scherp vermogen ontwikkeld voor het analyseren van gebouwen

en wist in kort bestek, soms in één tekening, de hoofdkenmerken van ee

monument weer te geven.40 

Ook in het Friese Drogeham was Cuypers degene die ter plekke ging kijken. 

Het betrof de gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van een bouwvallig 

dertiende-eeuws kerkje, in gebruik bij de Nederlands Hervormde Gemeente. 

Het schip zou gesloopt worden, maar de toren bleef behouden. Restauratie 

van het schip was mogelijk, zo stelde Cuypers vast, maar dit zou duurder zijn 

dan nieuwbouw. Gezien de beperkte subsidiemogelijkheden konden de 

rijksadviseurs dit dus niet afdwingen. Zij hadden echter ernstige kritiek op 

het plan omdat niet was getracht het nieuwe schip – beoordeeld als een 

‘schoollokaal’ van ‘onkerkelijk karakter’ – ‘in harmonie te brengen’ met de 

oude toren. En dat kon in dit geval juist gemakkelijk ‘omdat de stijl die men 

behoort te volgen, de Romaansche, stellig diegene is welke het best toelaat 

om goedkoop te werken’, aldus het advies aan de minister.41  

Opnieuw was er veel aandacht voor constructie en materiaalgebruik, de 

centrale thema’s in het werk van de adviseurs. Voor het muurwerk werd een 

constructief en esthetisch fraaiere halfsteensspouwmuur getekend; de kap 

werd zo ontworpen dat deze ‘hechtheid met cierlijkheid en lichtheid paart’ en 

men sprak een voorkeur uit voor een leien dakdekking, wat een strakker en in 

het winderige Friesland minder kwetsbaar dakvlak opleverde dan pannen. 

Steeds probeerde het College te laten zien hoe eenvoudige, ware constructies 

met zorgvuldige materiaaltoepassing als vanzelf een mooi gebouw opleveren. 

‘Wetend hoe schaarsch goede architecten zijn, en hoe weinig gelegenheid een 

dorpsgemeente bezit om goede ontwerpen te verkrijgen’ leverde men er een 

ontwerp bij van de hand van Cuypers ‘dat de kerk in zijn oorspronkelijke 

toestand herstelt’. Maar men ging een stapje verder. Cuypers had in één 

moeite door een ontwerp gemaakt voor de beschildering van het interieur, 

qua kleuren en ornamenten ‘ontleend aan thans nog bestaande Friese kerken’ 

en dit werd als vrijblijvend advies meegezonden. Het kerkbestuur was zeer 



     

tevreden met de gratis ontwerpen en nam ook het aanbod van de 

rijksadviseurs zo nodig meubilair in stijl mee te ontwerpen graag aan. Zo 

werd niet alleen aan het exterieur overeenstemming in stijl bereikt tussen 

oud en nieuw, maar kreeg ook het interieur van dit deels romaanse, deels 

neoromaanse kerkje een passende aankleding en meubilering. Het oproepen 

van een gaaf historisch beeld nam de plaats in van het originele werk.  

De norm voor het omgaan met monumenten was gezet. Behoud ging voor 

herstel. Bij herstel diende dit op grond van bouwhistorisch onderzoek en in 

overeenstemming met het bestaande te gebeuren. Lokale bronnen dienden 

als voorbeeld gebruikt te worden voor het aanvullen van ontbrekende 

onderdelen. Herstel kon daarbij ook inhouden het aanpassen, voltooien of 

gedeeltelijk herbouwen van een gebouw met het oog op veranderd of nieuw 

gebruik in de eigen tijd, mits volgens de beginselen vervat in het ‘primitieve’ 

werk. Al met al een programma dat weinig verschilde van hetgeen Viollet-le-

Duc – overigens onder verwijzing naar de praktijk in Duitsland en Engeland 

– onder het lemma ‘restauration’ had geformuleerd in zijn Dictionnaire. Het 

creëren van een nieuwe eenheid tussen oud en nieuw, werkend vanuit de 

beginselen gedicteerd door het monument en de stijl van het bestaande 

ornament volgend, was ook voor hem de essentie van het restaureren. Een 

dergelijke restauratie was overigens bepaald niet waardevrij en kon tot felle 

discussies leiden, zoals Cuypers in zijn particuliere praktijk al had ervaren bij 

de verwezenlijking van zijn plannen voor de voltooiing van de Munsterkerk in 

Roermond.42 



     

Nieuwbouwplannen van de genie: de bevordering van de ‘lust tot 

studie der schoone bouwkunst’ 

 

Bij de beoordeling van seculiere openbare gebouwen keek het College, net als 

bij de kerkelijke gebouwen, eerst naar de situatie, de dispositie, de 

constructie en het materiaalgebruik, dan naar de compositie en het 

gevelontwerp. En ook bij deze gebouwen was het ornament in principe 

sluitpost: stijl kwam voort uit het goed oplossen van de gestelde opgave, niet 

uit een rijke decoratie. In een van zijn eerste vergaderingen had het College 

zijn zorg uitgesproken over de gebrekkige regeling voor de rijksgebouwen. De 

verantwoordelijkheid hiervoor berustte, als eerder gezegd, in deze jaren bij 

ingenieurs van Waterstaat. Maar naar de mening van het College was hun 

opleiding hiervoor niet toereikend. Het ontbrak hun aan de bouwkundige en 

architectuurhistorische kennis om het monumentale bezit van het Rijk te 

beheren en de nieuwgestichte rijksgebouwen lieten zien dat de afdeling 

Waterstaat onvoldoende in staat was zelf ‘bouwkundige werken’ te leveren. 

Het College overwoog de minister te adviseren hier ‘civiele architecten’ voor 

aan te trekken. Daarmee werden afgestudeerden bedoeld van de jonge 

bouwkundeopleiding in Delft: de aanduiding ‘civiel’ onderscheidde hen van 

de genieofficieren opgeleid tot bouwkundige aan de Koninklijke Militaire 

Academie in Breda. Men twijfelde echter of er op korte termijn in Nederland 

geschikte kandidaten te vinden zouden zijn en na een lange discussie besloot 

men de ontwerpen en bestekken dan maar zelf ‘na te gaan en te verbeteren’.43 

Ter ondersteuning van dit werk werd de minister om een extra opzichter-

tekenaar gevraagd.  

Een van de eerste adviezen betrof een militair ziekenhuis, een ‘infirmerie’ te 

Gouda, ingediend door de minister van Oorlog. De officieren van de genie, 

verantwoordelijk voor de bouwwerken voor het leger, streefden er naar deze 

‘te doen bouwen overeenkomstig de regelen der Schoone bouwkunst, zonder 

dat het echter in de bedoeling lag daaraan een monumentaal karakter te 

geven’.44 Een ziekenhuis behoorde in de opvatting van de genie dus niet tot 

de monumentale maar tot de utilitaire bouwkunst. Het College ging mee in 

deze opvatting en scherpte deze aan door het plan vergaand te 



     

vereenvoudigen. Er was, tot ongenoegen van het College, slechts een 

geveltekening voorgelegd. Maar men liet zich daardoor niet weerhouden ook 

zonder plattegrond een verbeterd gevelontwerp te maken. Dit ontwerp is niet 

bewaard gebleven, maar in het geschreven advies aan de minister is sprake 

van een uit schoon metselwerk opgetrokken pand met een kroonlijst van gele 

ijsselsteentjes, terwijl natuursteen alleen werd toegepast voor hoekkettingen, 

traptreden en onderdorpels. Deze laatste konden, zo werd opgemerkt, ook 

goedkoper gemaakt worden van vormsteen, te bekomen bij de steenfabriek 

Van Heukelom te Nijmegen, die deze ‘op teekening’ kon maken. Naast de 

rationalisatie van constructiewijzen en materiaalgebruik werd ook 

productvernieuwing in de bouw gestimuleerd. Verder werd opgemerkt dat de 

ramen te klein waren: forse ‘kruisramen’ waren ‘onontbeerlijk’ voor een 

goede ventilatie en zorgden tegelijk voor een levendiger gevelbeeld. De 

esthetiek werd niet vergeten. 

Uit het volgende advies, over een ontwerp voor een kazernegebouw voor de 

Indische Brigade te Haarlem, uitgedost als een middeleeuwse burcht, blijkt 

dat men een breder doel voor ogen had met het beoordelen van het 

ontwerpwerk van de genie. Al op basis van de geveltekening sprak het College 

twijfels uit over het verband tussen plattegrond en opstand en nadat men zich 

de doorsnedes had laten toezenden werd geconcludeerd dat ‘de ontwerper bij 

de vaststelling der vormen en versieringen geen rekenschap had gehouden 

met hetgeen de constructie van het gebouw en de bestemming der lokalen 

aangaven’. Tegen deze ‘hoofdwet van de architectuur’ mocht nimmer 

gezondigd worden en dit ontwerp werd aangegrepen om de heren officieren 

‘de lust tot studie der schoone bouwkunst’ bij te brengen. Via de nieuwe 

normering van de rijksgebouwen werd ook de architectonische heropvoeding 

van de officieren van de genie ter hand genomen. Daarbij werd hun het 

adagium van Viollet-le-Duc voorgehouden: ‘toute forme qui n’est pas 

indiquée par la structure doit être repoussée’, voorzien van een passende 

uitleg: ‘Evenals bij een vestingwerk geen schop aarde bewogen, geen berm, 

geen hoek mag aangelegd worden, die niet door het werk vereischt wordt, 

evenzoomin mag bij een gebouw iets gedaan worden, dat niet in de 

constructie zijn grond vindt.’ Een gevel was niet een ‘geheel willekeurig met 



     

toevallige vormen en ornamenten beladen gordijn’, maar het resultaat van 

het programma en de daaruit volgende ontwerpbeslissingen. Als die niet 

deugden, zo schreef het College in zijn advies, kon uit de gevel ook niets 

goeds worden.45 Vervolgens werden de ontsluiting, de organisatie van de 

plattegrond en de constructie van de kazerne als ondeugdelijk afgekeurd en 

een geheel nieuw plan bijgevoegd, ontworpen door de adviseur Cuypers, die 

hier dagen aan had gewerkt.  

De genie had, zo lijkt het, geen bezwaar tegen een verder doorgevoerde 

rationalisatie van wat voor hen hoe dan ook een puur praktische opgave was. 

Het ontwerp van het College (lees: Cuypers) werd in dank aangenomen en in 

het vervolg beschouwd als een van hogerhand vastgesteld normaaltype. Voor 

de eerstvolgende kazerne, nu voor de veldartillerie te Utrecht, kregen de 

rijksadviseurs hun eigen ontwerp in aangepaste vorm voorgeschoteld. De 

plattegrond was toegesneden op het nieuwe programma, er was een 

verdieping op het gebouw gezet en er was een stalgebouw bij getekend. De les 

in architectonisch rationalisme naar Viollet-le-Duc was echter niet begrepen. 

De genie beschouwde het gevelontwerp voor Haarlem als een te volgen 

voorbeeld en had dit voor de kazerne in Utrecht eenvoudig overgenomen. De 

rijksadviseurs konden vervolgens niet anders dan hun eigen ontwerp 

afkeuren. Uit een gewijzigd programma, zo werd de minister van Oorlog nog 

eens geduldig uitgelegd, volgde een andere plattegrond en moest dus ook een 

andere gevel voortkomen.46 De middenrisaliet met topgevel en de hoge kap 

van de kazerne in Haarlem waren niet slechts formele, decoratieve 

elementen, zo legde men uit, maar het resultaat van programma en 

constructie. In Utrecht was bijvoorbeeld geen zolder gevraagd en de hoge kap 

was hier dus een verspilling van ruimte en materiaal. De kruiskozijnen en de 

frontons aan het stalgebouw, een toevoeging aan Cuypers’ ontwerp, waren 

ongepast. Men adviseerde, als steeds, de verlevendiging van gevels en 

dakranden veeleer te zoeken in het gebruik van gekleurde baksteen en 

sierverbanden. Door in plaats van de frontons topgevels toe te passen, kon 

bovendien een driedubbel voordeel worden behaald: men won ruimte op de 

bovenverdieping, de constructie werd sterker en, heel belangrijk, het gebouw 

kreeg een meer monumentaal aanzien. Ook hier weer het streven naar een 



     

scherp afgezette silhouet als verbeelding van de functie in stadsbeeld of 

landschap. Compositie en constructie werden door het College steeds 

systematischer ingezet als de middelen voor karakteruitbeelding. Een 

minimale decoratieve toevoeging – wat gebeeldhouwde kanonnen naast de 

deur van de artilleriekazerne – was voldoende om de functie te expliciteren.47  

In beginsel waren het dus vrij algemene normen als hechtheid, doelmatigheid 

en spaarzaamheid, die als ‘officiële’ beoordelingscriteria door het College 

werden losgelaten op de ontwerpen voor de overheid. Maar in het hanteren 

van die normen lag ook een opvatting besloten over het uiterlijk van het 

gebouw, zoals blijkt uit het vervangen van de frontons door de meer ‘logische’ 

topgevels, zogenaamd met het oog op het silhouet. Mede door de adviezen 

van het College, met daarin een flinke stem van Cuypers, werd het idee van 

een levendig, organisch uit de plattegrond ontwikkeld silhouet en een vrije 

compositie in plattegrond en opstand, inmiddels vrij algemeen aanvaard voor 

de categorie landelijke gebouwen, geleidelijk aanvaardbaar gemaakt voor 

monumentale seculiere bouwwerken. De invloed van Cuypers op de 

advisering blijkt uit de aandacht voor een detail als de deuren van het 

stalgebouw te Utrecht. In de Mededeelingen publiceerde hij, als eerder 

gezegd, opmetingstekeningen van middeleeuwse opgeklampte deuren, met 

op de klampen chanfrein in geometrische patronen en zichtbaar aangebracht 

gesmeed hang- en sluitwerk. Dit zal ook weer geen toevallige bijdrage zijn 

geweest aan het blad, maar mag gelezen worden als een pleidooi voor de 

artistieke waarde van de deur en zijn betekenis als toegang tot het gebouw, 

een belangrijk thema uit zijn kerkbouwpraktijk. Voor het stalgebouw te 

Utrecht leverde hij zelfs twee modellen, beide: ‘gehangen aan scharnieren die 

cierlijkheid met groote stevigheid trachten te verenigen’.  

 



     

‘Overeenstemming’: het nieuwe telegraafkantoor te Enkhuizen en 

de historische stad 

 

De hierboven omschreven norm gold ook voor burgerlijke openbare 

gebouwen, zoals blijkt uit het advies over een telegraafkantoor in Enkhuizen. 

Het betrof nieuwbouw in een historische context en de relatie tussen oud en 

nieuw werd hier als vanzelfsprekend het hoofdthema bij de beoordeling. 

Naast de gebruikelijke opmerkingen over gebreken in de organisatie van de 

plattegrond, niet-waarheidsgetrouwe constructies en gemis aan karakter in 

compositie en decoratie werd de ‘overeenstemming’ van het plan met de 

historische context aan de orde gesteld en op twee niveaus beoordeeld. Men 

begon het advies met de algemene stelregel dat het grondplan van een 

gebouw ontworpen moet worden ‘in overeenstemming met het beschikbare 

bouwterrein’. En dat was hier niet het geval. Het ontworpen gebouw volgde 

niet de vorm van het perceel en bovendien was het verband ‘met de richting 

der aangrenzende gebouwen verbroken’. Nieuwbouw in een historische 

straatwand diende zich dus te voegen naar de bestaande rooilijn, 

verkavelingsvorm en bebouwingstypologie. Maar men ging een stap verder. 

Het ontwerp werd ook beoordeeld in het wijdere perspectief van het 

stadsbeeld. ‘Van den hoek der Torenstraat gezien zal het gebouw een 

onaangenaam effect maken, vooral ook in verband met de krachtige en 

schilderachtige lijnen der nabijgelegen Zuiderkerk’, zo constateerde het 

College.48 Ook voor dit plan was klaarblijkelijk een van de rijksadviseurs de 

situatie ter plekke gaan verkennen.  

Wat men zich hierbij in de praktijk voorstelde blijkt uit het aangepaste 

ontwerp, dat, bij wijze van ‘opbouwend advies’, werd meegezonden. Een 

schets van dit plan in het archief van Cuypers doet vermoeden dat hij hier de 

hand in had. Het grondplan was nu ontworpen ‘in overeenstemming met het 

beschikbare terrein’ en hield rekening met de ‘richting der straten en 

omliggende gebouwen’. De gevel was ‘wat stijl betreft’ in harmonie gebracht 

met de nabijgelegen Zuiderkerk en hoewel geen versieringen waren 

aangebracht, zou een gebouw met zodanige gevel ‘zichzelf aanstonds als 

openbaar gebouw doen kennen’. Dankzij een efficiënter georganiseerde 



     

plattegrond konden bovendien zonder extra kosten het opgaand muurwerk 

verzwaard en de kapconstructie verbeterd worden.49  

De historische structuur van een stad en de stijl van haar belangrijkste 

monumenten werden hier als uitgangspunt genomen voor de compositie en 

de stijl van een nieuw te stichten openbaar gebouw. Wat gold bij 

veranderingen aan een historisch gebouw, gold in de opvatting van het 

College dus ook bij veranderingen in een historische stadsstructuur: het 

aanpassen aan de eigen tijd was vanzelfsprekend, maar dit diende te 

gebeuren ‘in overeenstemming’ met het primitieve werk. Ook de plattegrond 

en de bebouwingstypologie van de stad worden hier geïnterpreteerd als een 

historisch waardevolle structuur, als monument, en tegelijk ingezet als 

aanknopingspunt voor moderne transformaties. Het nieuwe gebouw kreeg 

daarbij een tweeledige positie. Het moest uitdrukking geven aan de eigen 

functie en tegelijk zich voegen naar de historisch gegroeide structuur van de 

stad, een manier van denken gerelateerd aan Viollet-le-Duc en diens 

voorbeeld Cuvier. Enigszins gechargeerd geformuleerd: in een wervel herkent 

men het skelet van een beest, in het kapiteel herkent men de kathedraal, in 

het individuele gebouw de hele stad. De vorm van het onderdeel komt logisch 

voort uit de specifieke functie en draagt tegelijk de trekken in zich van het 

hele bouwwerk – skelet, gebouw of stad. Schilderachtigheid wordt hier dus, 

als bij Cuypers, niet in de romantische, schilderkunstige zin geïnterpreteerd 

als middel om gaafheid te suggereren in een gegeven stadsbeeld, maar 

ingezet als middel om nieuwe functies te integreren in de historische 

morfologie van de stad.50 

Tot zover lijkt het of het rationalisme via het College van Rijksadviseurs in 

pais en vree als nieuwe norm voor het beoordelen van overheidsgebouwen 

kon worden ingevoerd. Afgaande op de notulen waren er in de plenaire 

vergaderingen geen inhoudelijke meningsverschillen over de criteria bij de 

beoordeling van de hier behandelde plannen.51 Cuypers’ opvattingen waren 

dominant aanwezig, zeker in de adviezen over nieuwbouw. Maar aangezien 

hij even gemakkelijk classicistische en renaissancistische als meer gotisch 

geïnspireerde gebouwen op hun merites beoordeelde en deze binnen het 

idioom van de gekozen stijl reviseerde, lijkt er weinig reden te zijn geweest tot 



     

spanning. Deze eensgezindheid was echter schijn, zoals spoedig zou blijken.  
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