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De rijksadviseurs en het Rijksmuseum: programma van eisen en 

selectie van de architect 

 

Ook de ontwerpen van Cuypers voor het Rijksmuseum en het Centraal 

Station te Amsterdam, de twee gebouwen waarmee hij midden jaren zeventig 

zijn doorbraak naar de burgerlijk monumentale bouwkunst realiseerde, 

werden volgens de normen van het College van Rijksadviseurs beoordeeld – 

en in beginsel goedgekeurd. Cuypers had, zo lijkt het, zelf mede het kader 

geschapen waarbinnen zijn architectuuropvatting kon doordringen tot 

gebouwen van de hoogste categorie. Zo simpel was het echter niet. De 

rationalisatie van de plattegrond, het streven naar waarheid in constructie en 

materiaalgebruik en het zoeken naar een rationele architectonische 
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compositie in ‘overeenstemming’ met de stedenbouwkundige context 

leverden bij de beoordeling van ontwerpen voor gebouwen van lagere 

categorie nauwelijks discussie op. Maar bij monumentale openbare 

gebouwen speelde het ornament en daarmee de stijlkeuze nadrukkelijk een 

rol. De rationele beginselen en het contextuele denken – het idee van 

‘overeenstemming’ – van Cuypers hadden weliswaar voet aan de grond 

gekregen, maar tegen zijn ideologisch gekleurde interpretatie van ornament 

en silhouet was weerstand te verwachten. De inmiddels tot een slepende zaak 

geworden kwestie van de stijlkeuze voor het nieuwe Academiegebouw van de 

Universiteit van Leiden was in dit verband omineus.1 

 

Het plan voor het Rijksmuseum te Amsterdam was het eerste 

overheidsgebouw van nationale importantie waar het College van 

Rijksadviseurs mee te maken kreeg. Na de mislukte prijsvraag van 1864 had 

men het idee niet opgegeven. Via particulier initiatief was dit levend 

gehouden. Eerst door de Commissie Muzeüm Willem I, die nog tot begin 

1867 tevergeefs had geprobeerd overheidssteun te verkrijgen voor de 

uitvoering van het plan van Eberson en vanaf 1871 door de zogenaamde 

Commissie Van Eik, opnieuw een gezelschap van (deels dezelfde) 

Amsterdamse burgers. Maar geld was er nog steeds niet en het was duidelijk 

dat de belangrijkste stap in dat opzicht in Den Haag gezet moest worden. De 

commissie van Eik had haar hoop gevestigd op de nieuwe minister van 

Binnenlandse Zaken, mr. C. Fock, oud-burgemeester van Amsterdam.2 De 

doorbraak kwam echter niet via de minister, maar dankzij de Tweede Kamer. 

1868 was een belangrijk jaar in de ontwikkeling van de parlementaire 

democratie in Nederland. De val van het kabinet-Van Zuylen van Nijevelt-

Heemskerk betekende een overwinning van het parlement in een 

langlopende strijd met de Kroon. Een kabinet kon niet langer overleven door 

met een beroep op de Koning voorbij te gaan aan de wil van het parlement, 

maar moest een motie uit de Tweede Kamer voortaan serieus nemen.3 En zo 

kon een motie van het links-liberale kamerlid Van Houten, breed 

ondersteund door de Kamer, de regering er toe dwingen aan de begroting 

voor 1873 een post toe te voegen: ‘Kosten voor het verkrijgen van nieuwe 
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lokalen voor de plaatsing van den Staat behoorende of aan zijn zorgen 

toevertrouwde voorwerpen van beeldende kunst: pro memorie.’4 De Tweede 

Kamer trok het initiatief naar zich toe en gaf daarmee tegelijk een belangrijke 

impuls aan de omslag in het kunstbeleid. Met de oprichting van het College 

van Rijksadviseurs in 1874 en de instelling van een zelfstandige afdeling 

Kunsten en Wetenschappen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een 

jaar later had deze ommezwaai vaste vorm gekregen.5 Kunst werd 

regeringszaak. En de benoeming van Victor de Stuers tot hoofd van de 

nieuwe afdeling mag, gelet op zijn manifest ‘Holland op zijn smalst’, worden 

gezien als een signaal van de minister dat hij zich actief en inhoudelijk met de 

ontwikkeling van kunst en cultuur wenste te gaan bemoeien. De Stuers nam 

ontslag als secretaris van het College, maar de minister benoemde hem 

vervolgens – onder protest van een aantal leden – tot Rijksadviseur en 

versterkte zo in feite diens positie. 

Deze ommezwaai mag overigens niet alleen op het conto van de progressief 

liberalen worden geschreven. Het conservatieve kamerlid Wintgens, die al in 

het eerste, fameus geworden, kunstdebat met Thorbecke in 1862 had 

geopponeerd tegen diens laisser faire-beleid, pleitte ook nu weer voor directe 

overheidsbemoeienis met de kunst. En het waren achtereenvolgens een 

liberale minister, Geertsema, die de post Rijksmuseum ‘pro memorie’ op de 

begroting plaatste en een conservatieve minister, Heemskerk, die 

daadwerkelijk de gelden ter beschikking stelde.6 Ex-minister Fock, die de 

zaak had laten liggen, kreeg als voorzitter van het College van Rijksadviseurs 

toch nog een belangrijke rol in het proces.  

Met de nieuwe opdrachtgever veranderde ook de betekenis van het gebouw. 

Het was nu een nationaal initiatief, ondersteund door de 

volksvertegenwoordiging, in plaats van een vorstelijk initiatief, gedragen door 

een selecte groep burgers. Van koninklijk museum, monument voor vorst en 

kunst, werd het Rijksmuseum, monument voor het Nederlandse volk en zijn 

cultuur. Het monument voor 1813 werd in feite een monument voor 1848 en 

daarmee werd het museum tegelijk een van de eerste fysieke tekenen van de 

nieuwe, in 1868 nadrukkelijk bevestigde, parlementair-democratische 

verhoudingen in Nederland. Het idee van de democratisering van de kunst, 
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ook door Cuypers beoogd met zijn eerste museumontwerp, kreeg nu heel 

letterlijk gestalte. Koning Willem III was, zoals zal blijken, niet gelukkig met 

deze ontwikkeling. 

Ook de doelstelling en het programma van het gebouw veranderden. In de 

praktijk gaven de gewijzigde bestuurlijke verhoudingen de minister meer 

ruimte het beleid te sturen – hij hoefde minder naar de koning te luisteren – 

en dat versterkte weer de positie van de ambtenaren. Tot 1875 waren Kunsten 

en Wetenschappen een ‘licht karretje, aangehaakt achter de staatsiekaros 

onderwijs’. Maar Victor de Stuers wist de mogelijkheden van de nieuwe 

afdeling onmiddellijk ten volle te benutten en had een directe invloed op 

vorm en inhoud van het museum.7 De koning werd – overigens onder zijn 

protest – nog slechts pro forma gehoord; de minister hield de zaak vooral 

budgettair in het oog; en het was uiteindelijk De Stuers die als ‘topambtenaar’ 

avant la lettre, slagvaardig opererend tussen de minister, het College van 

Rijksadviseurs en de Tweede Kamer, van het nieuwe Rijksmuseum een 

moderne museale instelling wist te maken, gehuisvest in een eigentijds 

gebouw.  

Het politieke taboe op een inhoudelijk oordeel over de kunst bleef intussen 

bestaan. Minister Geertsema had na de motie-Van Houten in april 1873 een 

brede, onafhankelijke commissie ingesteld – met daarin de belangrijkste 

leden van de Amsterdamse commissie – die zich moest buigen over de 

stichting van het nieuwe museum: de commissie ‘tot voorlichting van onzen 

Minister van Binnenlandse Zaken bij de vestiging van een Rijksmuseum te 

Amsterdam’. En toen er in 1875 daadwerkelijk beweging in de zaak leek te 

gaan komen, legde zijn opvolger Heemskerk het initiatief voor de uitwerking 

van het plan bij het onafhankelijke College van Rijksadviseurs. Dit kreeg de 

taak een programma van eisen op te stellen en vier architecten aan te wijzen 

voor een meervoudige opdracht.8 Zo werd de vernieuwing van het 

Rijksmuseum de testcase voor de nieuwe actieve rol van de overheid in de 

cultuur en tegelijk de lakmoesproef voor het normstellende werk van het 

College ten aanzien van de rijksgebouwen.  

De Stuers liet in het College duidelijk blijken dat een cultuurbeleid van de 

overheid wat hém betreft ook inhield het maken van kwalitatieve en 
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inhoudelijke keuzes bij belangrijke bouwopdrachten. Dat de Rijksadviseurs 

de namen moesten noemen voor de architecten vond hij dan ook principieel 

onjuist. Dat moest de minister doen – lees: hij zelf, als verantwoordelijk 

ambtenaar. Maar als het dan toch de Rijksadviseurs waren die moesten 

kiezen, dan vond hij, zo stelde hij in de vergadering, ‘uitsluitend den heer 

Cuypers’ berekend voor deze taak.9 Hij legde zijn kaarten open op tafel. In 

korte tijd had Cuypers hem weten te winnen voor het gotisch rationalisme als 

bruikbaar instrument voor het verhogen van het niveau van de nationale 

bouwkunst. Cuypers’ streven naar meer expliciete betekenisgeving van het 

openbare gebouw in de stad, naar een sprekende, ideologisch geladen 

architectuur, strookte geheel met De Stuers’ opvattingen over de 

opvoedkundige rol van kunst en architectuur.10 Sommige leden steunden De 

Stuers in zijn opvattingen, een aantal anderen vond in de bekroning van 

Cuypers bij de vorige prijsvraag voldoende reden hem als architect aan te 

wijzen. Maar na enige discussie droeg men toch drie namen voor: Cuypers, 

Gugel en Outshoorn. Gugel lijkt vooral te hebben geprofiteerd van zijn 

lidmaatschap van het College; Outshoorn werd gevraagd omdat hij van de 

commissie van 1873 een officieuze opdracht had gekregen voor het 

museum.11 Voorlopig werd daarmee de bruikbaarheid van de rationele 

beginselen als niet-vormgebonden norm bevestigd: alle drie genoemde 

architecten waren rationalisten, alleen van verschillende stilistische 

signatuur. 

De Stuers hield echter mogelijke gevoeligheden van de betrokken partijen in 

het oog en op zijn aandringen werd ook de commissie van 1873 

geconsulteerd. Consensus moest voortaan van onderaf opgebouwd worden en 

men wilde de Amsterdammers te vriend houden, zij moesten tenslotte de 

grond ter beschikking stellen. Daarop kwamen er vier namen uit de bus: 

Cuypers, gekozen om de eerdergenoemde reden, Eberson, vanwege zijn werk 

voor de Commissie Muzeüm Koning Willem I, Outshoorn, vanwege zijn werk 

voor de commissie van 1873 en H.P. Vogel, omdat hij in 1864 een 

onderscheiding had gekregen bij de prijsvraag voor het paleis van de Staten-

Generaal. Gugel werd door de Amsterdammers van de lijst geschrapt, terwijl 

Eberson ondanks hun bezwaren werd gehandhaafd. Outshoorn overleed nog 
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voor de meervoudige opdracht werd verleend en Fock wist de minister, die 

Van den Brink als vierde architect had willen toevoegen, ervan te overtuigen 

het bij drie te laten.12 Met Cuypers en Eberson had men twee rationalisten uit 

de Franse school te pakken, de een gotisch, de ander classicistisch van snit. 

Vogel, een van de oprichters van A et A, was een (late) vertegenwoordiger van 

het ‘zuiver Grieks’. In 1863 had hij een boekje over de Griekse beginselen 

gepubliceerd, een bewerking van Böttichers Tektonik der Hellenen.13  

Het programma dat het College van Rijksadviseurs de minister voorlegde, 

verschilde op het eerste gezicht niet wezenlijk van het vorige.14 Een begane 

grond met zijlicht, een verdieping met bovenlicht en extra ruimte voor ‘nader 

toe te voegen schilderijen’; nieuw was de eis van een reeks lokalen zó 

ingericht: ‘dat er gelegenheid zij de schilderijen systematisch volgens scholen 

in te delen’. Het voorstel gedaan door Cuypers in zijn prijsvraagontwerp werd 

nu een formeel programmapunt. Muuroppervlak en budget leidden tot enige 

discussie. Sinds 1863 waren er collecties bij gekomen en het gebouw moest 

groter worden. Na consultatie van Cuypers en Eberson werd het aantal 

strekkende meters vastgesteld op ‘800 à 1000 meter’ (was 780 à 800 meter), 

het budget werd verhoogd tot ongeveer één miljoen gulden, een verdubbeling 

ten opzichte van 1863.  

Bij de secundaire ruimtes valt op de toevoeging van een ‘ruim lokaal voor het 

copiëren van schilderijen’.15 Opvallend afwezig was het aspect van het 

museum als nationaal monument voor 1813. Van een monumentale centrale 

hal met standbeeld van de vorst was geen sprake meer. Hier bleek de invloed 

van de nieuwe opdrachtgever. Het koninklijk pantheon, de ‘Tempel voor 

Nederland’ werd geleidelijk omgevormd tot een moderne openbare 

overheidsinstelling voor kunst en kunsteducatie. Via De Stuers – die zich 

uitgebreid liet voorlichten over het South Kensington Museum, 

toonaangevend in dit opzicht – werden stap voor stap de nieuwe educatieve 

inzichten in het programma verwerkt. Het accent lag niet meer op de ethische 

vorming van de burger via de grote historische thema’s verbeeld in de kunst – 

het ideaal van Potgieter en Ver Huell – maar verschoof naar de artistieke 

vorming in het algemeen, naar het verwerven van inzicht in de wetten die ten 

grondslag lagen aan het ‘zichtbaar schoon’. Kunstonderwijs, in het bijzonder 
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tekenonderwijs, was daarvoor van groot belang: ‘voor den kunstenaar, den 

bouwkundige, den industriëel is het onmisbaar; voor allen is het nuttig. Het 

doet den smaak van het volk tot een hoger peil klimmen, omdat het de 

producent bekwamer maakt, de verbruiker ontwikkelt en beschaaft’, schreef 

de Stuers in een vervolgartikel over het kunstbeleid in De Gids van 1874.16 

Naast volksopvoeding en bevordering van het artistieke klimaat zag hij ook 

een rol voor het museum bij de bevordering van de kunstnijverheid in 

Nederland met het oog op de ontwikkeling van de industrie, een actueel 

thema in deze jaren.17 Door zijn toedoen werden in de volgende jaren een 

Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers en een Rijksschool voor 

Kunstnijverheid aan het programma van het museum toegevoegd, kreeg 

Cuypers steun voor zijn voorstel in het gebouw een bibliotheek te stichten en 

werd het Nederlands Museum voor Geschiedenis en Kunst, een 

chronologisch opgebouwde reeks stijlkamers waarin voorbeelden van bijna 

negen eeuwen kunst en kunstnijverheid in hun context werden 

gepresenteerd, sterk uitgebreid en, na de voltooiing van het Rijksmuseum, uit 

Den Haag overgebracht naar het nieuwe gebouw. Bovendien werd, toen 

Cuypers de opdracht voor het museum binnen had, zijn verzoek ingewilligd 

om steun van het Rijk bij de oprichting van een eigen ‘kunstnijverheid 

teekenschool’, met het oog op de vorming van de benodigde modelleurs voor 

de uitvoering van de decoraties aan het gebouw.18 Kortom, programmatisch 

kwam het accent te liggen op de actieve kunstbevordering en het gebouw zelf 

als kunstwerk kreeg daar een belangrijke rol in toebedeeld. Een tendens waar 

Cuypers zich, gelet op het voorgaande, uitstekend in zal hebben kunnen 

vinden.  

De opvattingen over stijl, zoals die tot dan toe naar voren waren gekomen in 

het College, pasten in de educatieve bedoelingen van De Stuers. Het idee van 

‘overeenstemming’ tussen plattegrond, constructie en compositie, tussen 

vorm en inhoud, tussen gebouw en omgeving, was niet alleen een effectieve 

kwaliteitsnorm, maar ook een bruikbaar middel om de rijkscollecties onder 

de aandacht te brengen; ‘overeenstemming’ betekende nu ook: passend in de 

te creëren context. Cuypers’ inzet met zijn ontwerp voor het Muzeüm Koning 

Willem I de kunsthistorische en artistieke heropvoeding van het volk via de 
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architectuur van het museumgebouw al op straat te laten beginnen, werd 

dankzij de initiatieven van De Stuers tot doelstelling van de opdrachtgever, 

tot staatszaak.  

Bij het advies betreffende het Academiegebouw te Leiden – waar uiteindelijk 

een meervoudige opdracht voor werd uitgeschreven – was door de adviseurs 

aangedrongen op een stijlparagraaf in het programma van eisen. Om 

discussie te voorkomen, wenste men een duidelijke keuze vooraf. De Stuers 

bracht dit punt in herinnering bij de discussie rond het programma van eisen 

voor het Rijksmuseum en vond bijval in de vergadering. Op voorstel van de 

voorzitter werd vervolgens – evenals in 1863 – de eis toegevoegd: ‘de vormen 

van het gebouw moeten zijn bestemming uitdrukken: het bewaren van 

Nederlandse schilderijen hoofdzakelijk uit de XVIe en XVIIe eeuw’.19 Over 

materialen werd niets gezegd, maar baksteen, steevast aanbevolen door het 

College, was inmiddels vrij algemeen geaccepteerd als nationaal materiaal en 

deze paragraaf mag gelezen worden als een impliciete ‘officiële’ 

ondersteuning van het baksteenrationalisme als nationale architectuur. 

Terwijl in 1863 een particulier gezelschap van Amsterdamse burgers onder 

aanvoering van Thijm een stijlparagraaf in het programma voor het museum 

had opgenomen, was het nu de overheid, onder aanvoering van het College 

van Rijksadviseurs, die de norm stelde.  

In de invitatie aan de drie architecten voegde de minister echter een 

programmapunt toe, dat verstrekkende gevolgen zou hebben voor de 

ontwikkeling van het plan. Er was ditmaal een exacte locatie bekend voor het 

museum. De gemeente Amsterdam had gratis een terrein ter beschikking 

gesteld in een polder net buiten de stadswallen, ingesloten tussen de 

Boerenwetering in het oosten, de achterzijde van de recent aangelegde P.C. 

Hooftstraat in het westen en de gemeentegrens in het zuiden. Het museum 

moest aan de top van dit driehoekige terrein komen te staan, met de 

hoofdgevel langs de rechtgetrokken Singelgracht en het middendeel in de as 

van de Spiegelgracht, een van de radiaalstraten van de grachtengordel. Er zou 

ter plekke een nieuwe brug worden gelegd ter ontsluiting van een geplande 

‘luxe wijk’ achter het museum en om zeker te zijn van een goede verbinding 

met de binnenstad eiste de gemeente drie poorten onder het gebouw. De 



    9

architecten, zo stelde de minister, moesten hier vast rekening mee houden. 

Om aan te geven dat een dergelijke oplossing niet ongebruikelijk was, 

verwees hij naar de poorten in de nieuwe vleugels van het Louvre te Parijs, 

ontworpen door Hector Lefuel, waar het verkeer op twee plaatsen doorheen 

werd geleid.20  

De poort lijkt een compromis tussen de zorgen van stadsingenieur Van 

Niftrik over de doorstroom van het verkeer naar de stadsuitbreidingen en de 

wens van het gemeentebestuur het rendement op de grondexploitatie te 

verhogen. Deze monumentale entree zou de wijk een bijzonder cachet geven. 

Daarmee kreeg het museum er een belangrijke betekenis bij: het werd een 

van de poorten van het nieuwe Amsterdam.  

De veranderende opvattingen over de grondslagen van een nationale 

bouwkunst; een groeiend besef van het belang van kunsteducatie voor de 

verheffing van het volk; de noodzaak tot bevordering van kunst, nijverheid en 

industrie; het nieuwe standpunt van de overheid dat kunst staatszaak was en 

het verlangen van de gemeente Amsterdam een monumentale poort te 

bouwen naar de nieuwe stad, leidden zo gezamenlijk tot het formuleren van 

een nieuw programma voor het Rijksmuseum, een programma dat Cuypers 

als het ware op het lijf was geschreven.  

 

De beoordeling van de plannen werd overgelaten aan een breed samengesteld 

gremium en leverde ditmaal weinig problemen op. Het voltallige College van 

Rijksadviseurs en de gehele commissie van 1873 – op zich al een breed 

samenraapsel – werden door de minister uitgenodigd voor de jurering en 

desgewenst mocht men de voorzitters horen van twee toonaangevende 

kunstenaarsverenigingen, Arti et Amicitiae in Amsterdam en Pulchri Studio 

in Den Haag, wat ook gebeurde bij monde van de schilders Cornelis Springer 

en Josef Israëls.  

Men was het er vrij snel over eens dat Cuypers de opdracht moest krijgen. In 

een voltallige gezamenlijke vergadering op 15 januari 1876 – vanzelfsprekend 

zonder Cuypers – toetste men de ontwerpen eerst aan de verschillende 

punten van het programma, om daarna bij een algemene bespreking de 

rangorde te bepalen.21 Ten aanzien van paragraaf 2, de stijlparagraaf, werd 
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vooraf nadrukkelijk vastgesteld dat ‘zoowel de vormen der klassieke oudheid, 

der Italiaansche renaissance als die der Middeleeuwen hierdoor zijn 

uitgesloten.’  

Bij de programmatoets werd vastgesteld dat Cuypers zich aan de paragraaf 

had gehouden en de gekozen vormen in zijn ontwerp waren volgens het 

eenstemmig oordeel der verenigde commissies ‘over het algemeen uitstekend 

opgevat en volgehouden’. Sommige niet nader aangewezen details vonden 

echter bij enkelen ‘geen onverdeelde goedkeuring’. Eberson daarentegen had 

de tweede zinsnede uit de stijlparagraaf uit het oog verloren: zijn ontwerp 

herinnerde gedeeltelijk aan ‘de zgn. stijl Louis XVI’ en gedeeltelijk aan ‘zeer 

recente gebouwen’, waarmee men waarschijnlijk refereerde aan de 

monumenten van het second empire te Parijs. Vogel beweerde weliswaar in 

zijn memorie van toelichting de stijl van de zestiende en zeventiende eeuw te 

hebben gevolgd, maar was ‘volgens het gevoelen van alle leden der 

vereenigde commissies op een na’ – waarschijnlijk Vosmaer – aan zijn 

vooropgezet beginsel ontrouw geworden. Enkele details herinnerden hen aan 

de zeventiende eeuw, gedeelten van de middenbouw aan het Louvre en 

talrijke onderdelen en versieringen aan Grieksche motieven, ‘ja zelfs aan dat 

wat men met de benaming neo-grec aanduidt’. Eenheid van stijl, ‘unité’, blijkt 

een dwingende norm te zijn geworden en het eclecticisme van Vogel werd in 

dit opzicht als problematisch ervaren. Helaas kunnen deze opmerkingen niet 

getoetst worden aan de ontwerptekeningen van Vogel: deze zijn tot op heden 

onvindbaar.22  

Wat het aantal strekkende meters wandoppervlak betreft, werd geconstateerd 

dat Cuypers aan de eisen voldeed, Eberson niet, Vogel weer wel, maar met de 

opmerking dat het bovenlicht in zijn zalen gebrekkig was en de door hem 

getekende kabinetten slecht bereikbaar waren. Wat de begroting betreft bleef 

Cuypers ‘minus een niet gevraagde overkapping der binnenplaatsen’ binnen 

de gestelde limiet, waarbij hij zelf nog wat bezuinigingsmogelijkheden aangaf. 

Ongevraagd leverde hij een begroting voor een bibliotheekgebouw à 77.000 

gulden Eberson en Vogel bleven eveneens binnen het gestelde budget. Toch 

was op dit punt nadere studie nodig, zo stelt het juryrapport, want Cuypers 

leverde voor het vastgestelde bedrag ruim duizend vierkante meter meer dan 
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Vogel en bijna drieduizend vierkante meter meer dan Eberson. Dit terwijl 

Vogel meer kubieke meters leverde dan Cuypers, dus meer vide bij minder 

vloeroppervlak. Economie in de aanwending van middelen werd hier even 

streng gecontroleerd als bij een dorpspastorie of een kazerne.  

Bij de toetsing van de plattegronden aan het programma werd geconstateerd 

dat Eberson niet aan de eis van een poort had voldaan – Amsterdam had 

intussen laten weten met één doorgang genoegen te nemen – Vogel en 

Cuypers wel. Bij Cuypers’ plan werd nog de vraag gesteld of de woning voor 

de conservator wel voldeed aan de Amsterdamse bouwverordening en het 

bibliotheekgebouw, door Cuypers ‘symmetrisch geordonneerd met de woning 

van de conservator’,23 was weliswaar gewenst, maar niet gevraagd en dit werd 

buiten beschouwing gelaten. Cuypers had echter ook nog plattegronden 

toegevoegd voor een gebouw van een heel andere opzet, bestaande uit drie 

vleugels geprojecteerd langs de grenzen van het bouwterrein. In deze opzet 

zou het gebouw uitbreidbaar zijn, wat, zo legde hij uit in zijn memorie van 

toelichting, van belang was ‘vooral met het oog op verzamelingen die 

gevormd worden in verband met de uitbreiding van het kunst industrie 

onderwijs, zooals afgietsels van bestaande kunstwerken, als anderszins’.24 Hij 

had zich, zo blijkt, meteen gerealiseerd welke openingen het gedachtegoed 

van De Stuers bood voor de toekomstige ontwikkeling van het 

museumcomplex en speelde hier handig op in. Van belang hier is echter dat 

hij met dit plan opnieuw – net als bij zijn inzending voor het Muzeüm Koning 

Willem I – naast de standaardoplossing een geheel andere manier van 

denken over de oplossing van het museumvraagstuk aan de jury voorlegde. 

Het gebouw als monumentale compositie, als autonome, in zichzelf voltooide 

eenheid, wordt ingeruild voor een aan programma en locatie gebonden 

compositie, die zich in de tijd zou ontwikkelen. Het gebouw volgt in dit 

voorstel als het ware organisch de groei van de functies van het museum. Het 

is niet langer een statische verbeelding van het programma in de stad, een ‘af’ 

gebouw, maar geeft in zijn opzet uitdrukking en vorm aan de dynamiek eigen 

aan dat programma, een toen zeer vooruitziende optie.25 De jury besteedde 

echter geen aandacht aan deze variant – waarover later meer.  

Het werk van het College van Rijksadviseurs begon vruchten af te werpen. 
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Het programma voor het museumgebouw was kort, maar voldoende scherp 

geformuleerd om snel tot een zakelijke toetsing van de plannen aan de 

gestelde eisen te kunnen komen. In de tweede ronde werden de ontwerpen 

vergelijkenderwijs bediscussieerd ‘met het oog op de indeeling, de 

doelmatigheid en de stijl’.26 De constructie werd buiten beschouwing gelaten 

aangezien de geleverde details slechts ‘de bedoeling der ontwerpers in 

hoofdtrekken weergaven’. Voor een goed oordeel hierover zouden, zo stelde 

de jury, meer maten en uitgebreide berekeningen noodzakelijk zijn.  

Cuypers’ plattegrond droeg de algemene goedkeuring weg vanwege de 

‘eenvoudige’ en met het oog op de circulatie ‘doelmatige’ rangschikking rond 

twee binnenhoven. Deze overdekte binnenplaatsen waren, naar het voorbeeld 

van het South Kensington Museum en de École des Beaux-Arts, te gebruiken 

voor het opstellen van beelden of gipsmodellen – al was daar ‘niet om 

gevraagd’ in het programma. De inrichting van het prentenkabinet was 

‘doelmatig’, voor de oudheidkundige verzamelingen was ‘bij de behoefte te 

rade gegaan’ en de begane grond in het algemeen ‘paart een grote 

ontwikkeling der oppervlakte aan een voor de dienst wenschelijke 

concentratie en eenheid’. Met deze twee laatste begrippen komt de 

doelmatigheid weer nadrukkelijk als beoordelingscriterium naar boven. Ook 

de bovenverdieping ‘geeft gelegenheid tot doelmatige plaatsing’ van de 

schilderijen, alleen vond men de lichtoppervlakte in de kap van de ‘eerezaal’ 

wat klein en men zag liever kolommen onder deze kap, om de eentonigheid 

van de lange wanden wat te breken. De constructie uit steen en ijzer, met 

vloeren van gebakken tegels en een stenen overwelving van de begane grond, 

zag men als een ‘groote waarborg tegen brand’.  

Rond zijn keuze van het ornament was enige discussie. Evenals bij zijn 

inzending voor het Muzeüm Koning Willem I ging Cuypers ook hier op twee 

niveaus in discussie met de jury. Maar wederom werd er geen aandacht 

besteed aan zijn variant voor de dispositie van het gebouw – het plan voor 

een uitbreidbaar museum – terwijl wel kritisch werd gekeken naar een 

alternatief voor de uitwerking van de gevel. Naast zijn renaissancistische, 

maniëristische ontwerp in de stijl van rond 1600, had hij een fragment 

ingediend uitgewerkt in de stijl van het begin van de zestiende eeuw, 
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geïnspireerd op het huis van Maarten van Rossum te Zaltbommel, een pand 

dat hij in zijn rol als rijksadviseur recent had bestudeerd. In zijn memorie van 

toelichting gaf Cuypers een reeks argumenten waarom deze ‘bouwvormen’ de 

voorkeur verdienden: ze droegen ‘het karakter’ van de Nederlandse 

bouwkunst uit het begin van de zestiende eeuw, ze waren ‘meer constructief’, 

ze leverden met minder kosten evenveel ‘sierlijkheid’ op, en de uitvoering van 

het metsel- en steenhouwerswerk was ‘eenvoudiger’, ‘redelijker’ en 

‘voordeliger’, aangezien er geen pilasters met basementen en kapitelen 

gemaakt hoefden te worden en de kroonlijst ‘bescheidener kon zijn’. Al met al 

zou dit, zo stelde hij, een besparing opleveren van zeker tien procent. ‘De 

meerderheid der aanwezigen’ was echter van mening dat de voorkeur moest 

worden gegeven aan ‘de gevels geïnspireerd op het begin der XVIIe eeuw; de 

pilasters zullen daar aan een levendigheid bijzetten die het ontwerp met de 

paanderbogen en de geprofileerde vensters missen zal, althans voor zover dit 

te beoordelen is uit de teekening’. Bij de keuze van de stijlvormen legden 

‘rationele’ argumenten ditmaal geen gewicht in de schaal. ‘Zeer gelukkig 

geslaagd’ vond men ‘de silhouette’ van het gebouw, waartoe het ‘krachtig 

voorspringen’ van het middendeel en de ‘scherp afgetekende’ hoekpaviljoens 

veel bijdroegen. Er waren echter ook juryleden die moeite hadden met 

Cuypers’ organische, rationalistische compositie: ‘sommigen’, zo meldt het 

verslag, wilden een sterker vooruitspringend middendeel, zonder torens, 

rijkere hoekpaviljoens en zwaardere kordonbanden. Hierin weerklinkt het 

verlangen naar een klassiek symmetrische compositie met een rijke 

gevelplastiek, eigen aan het internationale classicisme van deze jaren. 

Tegelijk komt in deze opmerkingen naar voren dat de karakterleer als 

beoordelingscriterium werd gehanteerd: de torens moesten weg, omdat deze 

te zwaar waren en ‘de herinnering (opwekten) aan een stadspoort of aan een 

stadhuis’. Deze pasten kortom niet bij het karakter van het gebouw. Eén 

trappenhuis aan één zijde van de ingang zou voldoende zijn, zo meenden 

enkelen, de traptorens waren dan niet nodig.  

Het plan van Eberson, qua compositieschema identiek aan zijn eerdere 

plannen, maar zonder de ruime voorhof, stond naar het ‘eenparig’ oordeel 

van de jury ver achter bij dat van Cuypers. De indeling van de zalen vond men 
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‘onpraktisch’, de verlichting was ‘slecht’ – een deel van de zijlichtzalen 

ontving geen noorderlicht – en de verhoudingen van de zalen waren 

‘ongunstig’. De constructie vond men goed, maar de gekozen stijl was niet 

geënt op de zestiende en zeventiende eeuw. De gevel was bovendien 

‘eentonig’ en werd alleen op ‘ongelukkige en weinig fraaie wijze’ gebroken 

door een portico met fronton aan de middenbouw, een motief ‘door geen 

enkele vorm van het inwendige gemotiveerd’. Ook in de detaillering ontbrak 

het bij Eberson aan logica en samenhang. Enkele juryleden morden over de 

vergaande schilderachtigheid van Cuypers’ beeldtaal, maar de portico als 

uitdrukkingsmiddel ‘tout court’ werd unaniem verworpen. Als 

afschrikwekkend voorbeeld verwees men daarbij naar het Paleis voor 

Volksvlijt van Outshoorn. Het rapport slaat hier een heel andere toon aan dan 

dat van de jury van 1864: waar toen een vooroordeel heerste tegen de 

neogotiek, is nu het zuiver classicisme anathema. De combinatie van 

rationele beginselen met als nationaal ervaren stijlvormen lijkt als nieuw 

paradigma te zijn doorgedrongen. 

Het plan van Vogel werd eveneens zwaar bekritiseerd. Uit de beschrijving valt 

op te maken dat hij de zalen had georganiseerd in een rechthoekig gebouw 

met een ruim honderd meter lange binnenplaats, omgeven door een galerij, 

en bekroond door een koepel. Deze dispositie werd unaniem verworpen als 

‘onpraktisch’, niet aangepast aan ‘de eisen van den dienst’ en 

‘ongemotiveerd’. De zalen zélf dienden voor de circulatie, de galerij was dus 

overbodig en bovendien nadelig voor de lichtinval in de beneden zalen. Ook 

de honderdvijftig meter lange gevel werd zeer negatief besproken: de lengte 

was niet ‘gebroken’ door enige voorsprong, en de blinde muurvlakken op de 

bovenverdieping misten ‘het licht en bruin der vensteropeningen’. Met een 

verwijzing naar het ‘clair-obscur’ werd de schilderkunst hier wel heel 

letterlijk ingezet als criterium bij de beoordeling van een bouwplan. De 

koepel werd afgekeurd, want deze had geen enkel verband met het interieur 

en was dus louter decoratief. Ook verwierp de jury – met één uitzondering – 

zijn eclectische stijlopvatting: de gevel miste daardoor zowel ‘eenheid’ als 

‘monumentaal karakter’. Toch kreeg Vogel de tweede plaats vóór Eberson, die 

‘ver bij de anderen ten achter stond’.  
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Volgens dezelfde rationele criteria waaraan een dorpspastorie, een kazerne of 

een telegraafgebouw waren getoetst, werden nu ook de museumplannen 

geanalyseerd en beoordeeld. Wat er doorklinkt aan stijlopvattingen was van 

secundair belang bij de uiteindelijke keuze: de dispositie was het 

belangrijkste argument. Cuypers kreeg de opdracht, zo concludeerde de jury, 

omdat zijn ontwerp in plan, constructie en opvatting ‘doordacht’ was en het 

een ‘voortreffelijk geheel’ vormde. De jury vertrouwde er op dat met zijn 

gebouw niet alleen zou worden voorzien in de behoefte aan een waardig 

verblijf voor Nederlands’ kunstschatten, maar dat: ‘de stad Amsterdam in het 

museum een monument zal bezitten dat een waardige getuigenis aflegt en 

van het standpunt der hedendaagsche bouwkunst ten onzent en van den 

kunstzin der Regeering die aan het zoo langdurig hangend vraagstuk een 

oplossing gaf’. 

 

Het zou nog een halfjaar duren tot Cuypers bij Koninklijk Besluit van 12 juli 

1876 nr. 59 werd benoemd tot architect van de nieuwe Museumgebouwen te 

Amsterdam.27 In de tussentijd kwamen er rapporten van Arti en Pulchri 

Studio en leverde koning Willem III – die formeel werd geconsulteerd door 

de minister – commentaar op het plan. Op grond van deze adviezen maakte 

Cuypers nieuwe plannen met gevelontwerpen in verschillende stijlvarianten; 

daarbij bleef hij proberen zijn sobere variant door te zetten, geïnspireerd op 

het huis van Maarten van Rossum, wat uiteindelijk ook lukte. Op 19 

september 1876 verzond hij de tekeningen aan de minister en met diens 

reactie van 17 oktober 1876 kreeg Cuypers de facto vrij baan om de gevels uit 

te werken naar de stijlvariant van zijn voorkeur.28 Deze – op zich subtiele – 

stijlverandering maakte een jarenlange discussie los, in zekere zin 

aanhoudend tot vandaag, over de vraag of deze wijzigingen gerechtvaardigd 

waren, met name in het licht van het programma van eisen en het 

juryrapport, en over de betekenis van de gemaakte keuzes, vooral in het 

kader van het debat over een nationale architectuur. Deze discussie behoort 

echter tot de receptiegeschiedenis van Cuypers’ werk en heeft geen invloed 

gehad op de ontwikkeling van zijn plannen. Wel heeft deze het, terugkijkend, 

moeilijk gemaakt zijn intenties met het Rijksmuseum en de gemaakte 
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ontwerpkeuzes in zijn plannen nuchter op hun merites te beoordelen. Door 

de sterke aandacht voor de keuze van het ornament raakten belangrijke 

andere aspecten van zijn ontwerpen onderbelicht, zoals de ontwikkeling van 

de plattegrond, de optimalisering van de circulatie en de lichtinval en het idee 

een uitbreidbaar museum te maken. In de volgende paragrafen wordt de 

ontwikkeling van prijsvraagontwerp tot definitief ontwerp behandeld juist 

aan de hand van deze thema’s. De verschillende varianten die hij maakte voor 

de indeling van de plattegrond en de uitwerking van de gevels zijn daarbij van 

groot belang. Deze maken zichtbaar wat, naast de veelbesproken keuze van 

het ornament, voor Cuypers de cruciale thema’s waren bij zijn pogingen het 

museum als gegeven type naar zijn inzichten vorm te geven en daarmee zijn 

visie op het monumentale openbare gebouw te introduceren in het 

veranderende stadsbeeld van Amsterdam.  
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Cuypers’ vijfvleugelplan: een poging tot typologische vernieuwing 

van het museum 

 

Cuypers kon redelijk voorzien hoe de oordeelsvorming in de jury zou 

verlopen. Hij kende het College en de Commissie en kon met zijn ontwerpen 

inspelen op hun opvattingen. Hij wist dat zijn rationele architectuuropvatting 

– los van de ornamentkeuze – inmiddels breed was geaccepteerd, zowel bij 

de vakgenoten in de jury als bij de meeste andere leden. Bovendien had hij na 

Thijm in de eerste jury nu in De Stuers een medestander en pleitbezorger en 

hij schroomde niet daar gebruik van te maken. Alvorens zijn plan in te dienen 

had hij het voorgelegd aan De Stuers en deze had het zorgvuldig 

doorgenomen en van commentaar voorzien.29 Een nogal ongebruikelijke 

handelwijze voor een ambtenaar, procedureel verantwoordelijk voor een 

meervoudige opdracht uitgeschreven door het Rijk, maar typerend voor de 

voortvarendheid van De Stuers en de eigen agenda waarmee hij het proces 

stuurde.30 Cuypers vond in hem de perfecte opdrachtgever – formeel was dat 

natuurlijk de minister – nog voordat er sprake was van een opdracht: terzake 

kundig, kritisch, snel, strategisch handig en zo nodig zeer direct in zijn 

optreden. Met zijn opmerkingen drong De Stuers door tot de kern van de 

voor hem nieuwe opgave: hij toetste de plattegronden op lichtinval en 

circulatie, relateerde het aantal meters aan de te tonen collecties en hield 

daarbij nadrukkelijk de toekomstige ontwikkelingen in het oog, hij lette op de 

brandveiligheid van de materialen en de constructies en vroeg naar de 

technische en praktische voorzieningen, nodig voor een goede exploitatie van 

het gebouw.31 Op wiens initiatief dit werd gedaan, is niet duidelijk. Maar deze 

preliminaire toets, nota bene door de opdrachtgever zelf, gaf Cuypers zonder 

meer een voorsprong. Hij was er nu zeker van dat hij voldeed aan het 

programma van eisen en steun had voor zijn eigenmachtige toevoegingen: de 

bibliotheek en de overkapping van de binnenplaatsen. Dit verschafte hem de 

zekerheid en de ruimte die hij nodig had om, net als bij de eerste prijsvraag, 

met de jury in discussie te gaan over de grondslagen van het programma en 

een variantplan in te dienen. Hij voldeed met zijn plan aan het programma. 

Maar kritiseerde met zijn variantontwerp vervolgens het idee van het 
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museum als een in één keer te voltooien gebouw. 

Dat hij de jury op dit punt een uitspraak wilde ontlokken, had er mogelijk ook 

mee te maken dat hij juist hier geen steun lijkt te hebben gehad aan De 

Stuers. Deze ging weliswaar mee met Cuypers’ manier van omgaan met de 

jury en het lijkt dat hij er zelfs enig genoegen in schiep: het was de Stuers die 

Cuypers aanraadde de discussie over de stijl op scherp te zetten, door naast 

de voorgeschreven voorgevel en de variant ‘in den stijl van het einde der XVIe 

eeuw’ ook nog het fragment uit het begin van de zestiende eeuw toe te 

voegen. Onder het motto ‘varii modibus benefit’ schreef hij in de kantlijn van 

Cuypers’ concept voor de memorie van toelichting: ‘(waarom) maakt gij niet 

een stuk gevel in de Renaissance van Maarten van Rossum, evenals voor 

Leiden? Het heeft mij nu getroffen hoe koud die lamme renaissance van de 

Keyser is’. Maar het kostbare plan voor het uitbreidbare, vijfhoekige museum, 

ging hem waarschijnlijk te ver. Cuypers legde het hem, voor zover na te gaan, 

niet voor – hij noemt het niet in het concept van de memorie van toelichting 

– en zocht steun voor zijn onconventionele oplossing bij de jury. Hij legde 

zijn kaarten open op tafel: ‘een dergelijk plan zou, om volledig te zijn, de som 

van een miljoen verre overschrijden’, schreef hij in de toelichting, ‘het is 

daarom dat de ontwerper daarvan alleen een plattengrond heeft gemaakt, ten 

einde zijn denkbeeld mede te deelen en in overweging te geven of het niet 

doelmatig zou zijn, om het museum op die grondslagen op te richten’.32  

Het budget en het programma van eisen – als gezegd gebaseerd op de 

eerdergemaakte reeks (studie)ontwerpen, met name die van Eberson en 

Outshoorn – preludeerden op een museum naar het inmiddels geijkte type 

voor de monumentale kunsthistorische musea in Europa: een regelmatig 

rechthoekig gebouw van meestal twee verdiepingen, met zalen geordend rond 

één of twee binnenplaatsen. Dit type kwam echter juist in de jaren zeventig 

van verschillende kanten onder druk te staan en met zijn variant reageerde 

Cuypers op de nieuwe ontwikkelingen op. Nationale musea ontwikkelden 

zich steeds meer tot brede instellingen waar de cultuur en de geschiedenis 

van het land in al hun aspecten werden getoond. Verzamelingen op het 

gebied van kunst, kunstnijverheid en geschiedenis werden bijeengebracht en 

soms ook nog gecombineerd met presentaties op het gebied van wetenschap 
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en techniek of etnografische en ‘koloniale’ verzamelingen. Van een op maat 

gemaakte behuizing voor een vaste collectie, typerend voor de musea uit de 

eerste helft van de negentiende eeuw, werden deze musea onderdak voor een 

conglomeraat van verzamelingen van uiteenlopende aard, die ieder eigen 

eisen stelden aan beheer, behoud en presentatie. Het museum werd in zekere 

zin een verzameling van diverse musea. De collecties waren bovendien niet 

langer statisch. Er werd steeds actiever en meer gericht verzameld en er 

kwam een gevarieerd tentoonstellingsbeleid. Dat hield in dat opstellingen 

regelmatig werden gewisseld en/of uitgebreid. De museumzaal, of in ieder 

geval een deel van de zalen, veranderde daarmee van vaste habitat voor een 

aantal gegeven kunstwerken tot neutrale tentoonstellingsruimte voor steeds 

wisselende objecten.33 Met deze programmatische veranderingen werden er 

nieuwe architectonische concepten ontwikkeld.  

Bij de kunstnijverheidsmusea, die al vroeg cultuurhistorisch georiënteerd 

waren, kwam het idee naar voren dat de ontwikkelingsgang van de kunst ook 

tentoongesteld moest worden in een gebouw dat die historische progressie in 

een opeenvolging van bouwvormen en ornamentstijlen zou verbeelden. 

Fragmentarisch was dit idee al eerder gerealiseerd daar waar collecties waren 

ondergebracht in historische gebouwen met later toegevoegde vleugels: het 

Musée Cluny in Parijs, het Bayerisches Nationalmuseum in München en het 

Germanisches National Museum in Neurenberg, respectievelijk uit 1832, 

1854 en 1857, kunnen in dit verband als voorlopers worden beschouwd, allen 

goed bekend bij Cuypers. Maar nu ontstond het idee het gebouw systematisch 

in te zetten als architectonische verbeelding van een lineair, progressief 

geschiedbeeld. Het gebouw zelf werd nu tentoonstellingsobject en als zodanig 

onderdeel van de educatieve doelstellingen van het museum. Naast het 

klassieke museum als ‘gesloten systeem’ – zoals het in de Duitse handboeken 

werd genoemd34 – verschenen gebouwen met een vrije, schilderachtige 

aaneenschakeling van in stijl en type verschillende bouwdelen, elk passend 

bij de objecten die erin werden getoond. Het Duits sprak in dit geval 

toepasselijk van het ‘Angliederungssystem’, de methode van vrije 

aaneenschakeling, een opvatting van het gebouw die, ook los van het denken 

over het museum, zeer goed aansloot bij het gotisch rationalisme.35 Concrete 
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voorbeelden waren er rond 1875 nog niet: pas rond 1890 barstte een hausse 

los van dit type museum, met als belangrijke voorbeelden het Historisches 

Museum in Bern (1892) en de nieuwbouw voor het Bayerisches National 

Museum in München (1894).36 Wel had Cuypers gezien hoe het South 

Kensington Museum in Londen, voor alle betrokkenen bij het Rijksmuseum 

een belangrijk voorbeeld, met de toename van de collecties en de steeds 

nieuwe educatieve doelstellingen in de loop van de jaren uit zijn voegen 

barstte en verscheidene architecten achter elkaar worstelden om het snel 

groeiende gebouwencomplex enigszins in de greep te houden.37 Tegelijkertijd 

kondigde zich rond 1870 een andere en meer fundamentele omslag aan in de 

typologie – en parallel daaraan in de iconografie – van het museumgebouw. 

Vanuit een ‘l’art pour l’art’-opvatting werd het niet langer opgeladen als 

kunstwerk voor kunstwerken, als monument van de kunstgeschiedenis, maar 

neergezet als een neutraal monumentaal tentoonstellingsgebouw voor 

kunstwerken.38 

Het variantontwerp van Cuypers laat zien dat hij goed op de hoogte was van 

deze ontwikkelingen en besefte op een breukmoment te staan in de 

ontwikkeling van het museumgebouw. Met de ambities van De Stuers in het 

achterhoofd en zijn eigen plannen met de bibliotheek, de binnenplaatsen en 

de opleidingen voor ogen, wilde hij een museum dat mogelijkheid bood voor 

een gestructureerde, organische uitbreiding. De dynamiek van de instelling, 

haar taken en collecties, kon zo tot uitdrukking komen in het gebouw. Wat de 

stijl en het decoratieprogramma betreft hield hij daarbij, gezien het nog 

onvolgroeide programma voor het Rijksmuseum – bewust of onbewust – 

beide opties open: in deze variant kon het gebouw zich zowel ontwikkelen tot 

een neutraal tentoonstellingsgebouw als tot een architectonisch leerboek ter 

verbeelding van de nationale cultuur. Wel voegde hij er een aspect aan toe.  

Cuypers introduceerde zijn variant in de memorie van toelichting onder het 

kopje ‘terrein’. Hij beschreef dit ontwerp niet – wat logisch zou zijn geweest – 

vanuit het programma van eisen, maar zette het neer vanuit het perspectief 

van de stedenbouwkundige situatie. In lijn met de uitgangspunten door het 

College van Rijksadviseurs geformuleerd gaf hij aan te streven naar een 

gebouw dat efficiënt en spaarzaam vormgaf aan het gegeven programma op 
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de gegeven locatie. Met dit ontwerp – in eerste instantie drie vleugels langs 

de grenzen van het vijfhoekig terrein, later uit te breiden tot vijf – ‘is de meest 

mogelijke partij te trekken van het terrein en kunnen de gebouwen zoodanig 

worden ingericht dat zij later voor vergroting vatbaar zijn’, zo stelde hij. 

Daarbij was het de bedoeling het gebouw aan te leggen ‘in verband met de op 

het situatieplan aangeduide straten’. Naast optimaal grondgebruik en 

uitbreidbaarheid van het gebouw was dus de mogelijkheid een meer 

effectieve relatie te leggen met de structuur van de stad een belangrijk 

argument om voor dit bouwtype – in feite een soort blokrandbebouwing – te 

kiezen.  

Cuypers had zich ook ditmaal goed geïnformeerd over de stedenbouwkundige 

context. Meteen nadat hij de uitnodiging had ontvangen voor deelname aan 

de meervoudige opdracht vroeg hij de gemeente Amsterdam om een 

situatieschets van het bouwterrein. Toevalligerwijs stelde de minister vrijwel 

gelijktijdig dezelfde vraag.39 Van Niftrik had voor dit gebied een ruim opgezet 

villapark in gedachten, maar zijn plan was verworpen door de gemeenteraad 

en in 1872 was er een stedenbouwkundig deelplan vastgesteld voor de 

Binnendijkse Buitenveldertse Polder, het zogenaamde crinolineplan. In dit 

plan wordt het driehoekige terrein vanuit een plein aan de top ontsloten door 

een reeks radiaalstraten – uitwaaierend als de toen modieuze hoepelrokken 

of crinolines – met elkaar verbonden door dwarsstraten, die het gebied 

verdelen in gesloten bouwblokken. De uitvoering was inmiddels in 

voorbereiding: het bolwerk ter plaatse was geslecht en de Singelgracht was 

rechtgetrokken om met de nieuwe brug een rechte verbinding te kunnen 

maken van de Spiegelgracht naar de nieuwe wijk.  

De vraag van de minister was echter aanleiding voor de net nieuw benoemde 

directeur van de dienst Publieke Werken van Amsterdam, ir. J. Kalff, het plan 

aan te passen en de wijk met het oog op de komst van het museum een meer 

‘luxe’ karakter te geven. Hij verving de vier bouwblokken aan de top van het 

driehoekige terrein door een ruim plantsoen en plaatste daarin het museum. 

Om dit een royaler perspectief te geven, verbreedde hij de middenas van de 

wijk tot een allee van 20 meter en om het geheel iets van de allure van de 

grachtengordel te geven, voegde hij een concentrisch lopende gracht toe, en, 



    22

als middelpunt van de wijk, een plantsoen. De idee was een passende context 

te scheppen voor het museum, en tegelijk – als steeds – door het 

opwaarderen van de stedenbouwkundige kwaliteit van de wijk de waarde van 

de kavels te verhogen en zo de kosten terug te verdienen die de gemeente 

voor het museum moest maken. Kalff was meteen na zijn aantreden 

begonnen het uitbreidingsplan van Van Niftrik te herzien, juist met het 

oogmerk een meer positief saldo te verkrijgen tussen de opbrengst van de 

grond en de kosten voor de onteigening en het bouwrijp maken.40 Van Niftrik 

had weliswaar op dezelfde locatie een plaats gereserveerd voor het museum, 

maar dit in zijn ontwerp nogal willekeurig neergezet langs de Singelgracht, 

wat ongelukkig ingepast in een villaparkje. Kalff zag de mogelijkheden die het 

museum de stad bood en zette het in als een monumentaal accent dat, in het 

perspectief van een uitvalsweg van de grachtengordel, de entree moest 

markeren naar een van de nieuwe wijken. Als zetstuk in een coulisse van 

monumentale gebouwen rond de oude stad kon het zo meehelpen de deels 

armzalige of zelfs illegale bebouwing in het schootsveld aan het zicht te 

onttrekken. Er was weliswaar geen sprake van een samenhangende 

‘Ringausbildung’, van een geordende gordel van openbare gebouwen en 

pleinen, van parken en bouwblokken, verbonden door een ringstraat, zoals in 

veel Europese steden in deze jaren aangelegd op het terrein van de 

voormalige vestingwerken.41 Maar de radiaalstraten werden de een na de 

ander geopend en het museum zou, als poort naar een nieuwe wijk voor de 

stedelijke elite, het hoogtepunt worden in de reeks monumentale gebouwen 

die in de loop van de jaren zestig en zeventig langs de Singelgracht 

verrezen.42  

De nieuwe gracht, door hem ontworpen als verbinding tussen de 

Boerenwetering en het water achterlangs de P.C. Hooftstraat, typeert daarbij 

de voorzichtige, maar toch veelzeggende poging van Kalff een referentie aan 

de grachtengordel op te nemen in zijn overigens spaarzame plan. Als segment 

van een cirkel vormt deze de – wat moeizame – voortzetting van een nieuwe 

ring aan de grachtengordel, die hij in gedachten lijkt te hebben gehad. In zijn 

plan had hij deze slechts in één enkele nieuwe wijk durven tekenen, als een 

fragment, dat jaren later werd uitgevoerd als de Da Costakade. De gracht 
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rond het museumkwartier was toen al weer verdwenen.  

In de toelichting bij zijn ontwerp noemt Cuypers de nieuwe grachten als 

belangrijke elementen voor de omgeving van zijn gebouw. Hij interpreteerde 

deze dus niet als toevallige geografische gegevens, maar herkende ze als 

aanzetten naar een nieuw grachtenstelsel, als een historiserend stedenbouw-

esthetisch element in de nieuw te stichten wijk.43 Dit sloot aan bij zijn 

opvatting van de uitbreiding van Amsterdam. Als lid van een commissie van 

beoordeling van het plan van Van Niftrik, ingesteld door de Maatschappij tot 

bevordering der Bouwkunst, had hij zich uitgesproken voor een uitbreiding 

‘geheel in de geest als die in het midden der zeventiende eeuw’.44 Mét deze 

commissie vond hij dat ‘eene eventuele uitbreiding door den aanleg van een 

of meer grachten in dezelfde rigting [namelijk als de rechtgetrokken 

Singelgracht, A.O.] behoort te geschieden, en dat deze ter wederzijde eene 

ruime gelegenheid moeten aanbieden tot plaatsing van flinke woningen met 

tuinen, evenals voor den aanleg van straten en kanalen met boomen beplant’. 

De commissie realiseerde zich dat dit niet haalbaar was voor de gehele 

stadsuitbreiding, maar juist het gedeelte tussen de Leidse en de 

Weesperpoort en langs de ‘frisse Amstelstroom’ werd zeer geschikt geacht 

voor een dergelijke ‘hoogwaardiger’ aanleg. De overige segmenten konden 

worden ingevuld met ‘burgerwijken’, eventueel te mengen met industrie. In 

de locatie voor het Rijksmuseum, met de rechtgetrokken singel en de nieuwe 

gracht, zag Cuypers iets van die wensen terug.  

Op een schets voor zijn vijfvleugelplan, het uitbreidbare variantontwerp, 

tekent hij zorgvuldig de profielen van de gracht en de kade naast het museum 

en positioneert hij het gebouw heel precies ten opzichte van de omliggende 

straten. De ruimte vóór het gebouw wijst hij aan als plein – hij hield het 

thema van de voorhof uit zijn eerdere ontwerp zorgvuldig vast; aan de 

achterzijde vergroot hij het kruispunt van zes straten tot een traditionele 

‘patte d’oie’, met een monument in het midden. De entrees tot het gebouw 

plaatst hij in de doorgang, waarmee de poort ook een functie kreeg in het 

circulatiesysteem van het museum. In de binnenhoven noteert hij: 

‘beplanting met bouwkundige overblijfselen gestoffeerd’. Hier zag hij een 

mogelijkheid voor zijn buitenmuseum. De Boerenwetering hernoemt hij al 
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vast tot Van der Helstkade (het werd de Hobbemakade). Bij de gracht aan de 

westzijde van het museum zet hij een vraagteken, maar ongetwijfeld had hij 

hier liefst de Rembrandtkade gezien.45 Het museum zou dan heel toepasselijk 

komen te staan tussen de Stadhouder en de twee grootste kunstenaars van de 

zeventiende eeuw. Rembrandts Nachtwacht en de Schuttersmaaltijd van Van 

der Helst waren in zijn opvatting – en die van Thijm – respectievelijk het 

artistiek en het historisch hoogtepunt van de verzameling.46  

Zo gesitueerd zou het museumgebouw aan de Stadhouderskade met een door 

traptorens geflankeerd middendeel aan een voorplein front maken naar de 

oude stad, tegelijk met twee ronde of octagonale torens de hoeken markeren 

van de grachten en met de zijgevels de eerste tientallen meters uitzetten van 

het profiel van de nieuwe grachten. De poort werd in de as van de nieuwe 

brug over de Singelgracht gezet en met 20 meter even breed getekend als de 

middenas van de nieuwe wijk. Aan de achterzijde schetst Cuypers losse 

bouwdelen – waarschijnlijk dienstruimten, zoals de woning van de 

conservator – zorgvuldig geplaatst in de assen van de radiaalstraten. Hier legt 

hij via een vrije gegroepeerde compositie een verband met de geplande 

villabebouwing in de blokken direct achter het museum. In de ingediende 

tekening van dit plan liet hij deze echter weg en koos hij voor forse 

hoekpaviljoens als voorlopige beëindiging van de zijvleugels.  

Het museum wordt in dit plan ingezet als structurerende en beeldbepalende 

dominant in een nieuw stadsdeel, te bebouwen naar het voorbeeld van de 

zeventiende-eeuwse gevelwanden langs de grachten. Met de eerste huizen 

aan de Vondelstraat had Cuypers dit beeld exemplarisch gerealiseerd. Als een 

eigentijdse stadskroon zou het museum het uitgangspunt, de katalysator 

vormen van deze nieuwe wijk en als poort tegelijk over de Singelgracht een 

verbinding leggen met de oude stad – niet alleen visueel maar ook materieel: 

Cuypers dacht aan een gebouw in baksteen. Het begrip ‘overeenstemming’, 

Viollet-le-Ducs ‘unité’, mede door hem geïntroduceerd bij de Rijksadviseurs 

met betrekking tot de restauratie van monumenten en het aanhelen van het 

historische stadsbeeld, zette hij nu ook in bij het vormgeven van de nieuwe 

stad. 

Dat de jury het zelfs niet de moeite vond deze variant van commentaar te 
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voorzien, moet hem diep hebben teleurgesteld. Nog jarenlang schetste hij met 

enige regelmaat de vijfhoekige variant in de marge van ontwerpen en 

bouwtekeningen voor het Rijksmuseum. Werkend aan, of met een tekening 

op tafel pratend over het definitieve ontwerp, zette hij er met snelle trekken 

de andere, door hem gewenste optie naast. Met zijn variant beoogde hij een 

nieuw, uitbreidbaar museumtype te introduceren in Nederland en hij hoopte 

met de keuze voor dit type het effect van het gebouw ook op lange termijn 

zeker te stellen. Op de nieuwe locatie was dit meer dan tevoren aan de orde. 

Nog bij zijn leven kreeg hij gelijk, zij het niet tot zijn genoegen. Het museum 

werd een aantal keren uitgebreid, waarbij het aanzicht van het gebouw naar 

zijn idee steeds meer werd geschaad. Vooral de nieuwe vleugel voor 

eigentijdse kunst (de zogenaamde Drucker-uitbouw) beviel hem niet en hij 

stelde voor een apart museum voor de moderne kunst te maken.47 Ondanks 

protesten kon hij dit proces van ‘telkens stukken er bij lappen’ niet 

tegenhouden, maar het bleef hem bezighouden en waarschijnlijk in een 

uiterste poging zijn schepping te redden, deed hij kort na 1900 een curieus 

voorstel het bestaande gebouw dan maar alsnog te transformeren tot een 

meerzijdig bouwblok, volgend aan de omliggende straten, zoals hij zich dat in 

eerste instantie had voorgesteld.48  

Uitgaande van de normen van het College van Rijksadviseurs – de logica, de 

economie en het verband met de stad – voldeed de uitbreidbare variant van 

zijn plan overigens matig. Ook zonder de financiële afweging zou de jury 

argumenten hebben gevonden het te verwerpen. De circulatie was niet ideaal. 

Het gebouw kon weliswaar in een doorgaand circuit bezocht worden: links 

onder de poort beginnend, dan aan het eind van de oostvleugel naar boven, 

door de erezaal en via de westvleugel weer naar beneden om aan de andere 

kant onder de poort te eindigen. Maar de looplijnen waren vrij lang en 

zouden met de uitbreidingen alleen maar langer worden. Een groter 

probleem waren de gevels. Cuypers heeft geen opstanden getekend bij dit 

ontwerp. Hij voorzag dat hij zich die moeite kon besparen. Maar uit de 

horizontale geveldoorsnedes in de plattegronden blijkt dat hem vrij strakke 

gevels voor ogen stonden, opgebouwd uit twee lagen, op de begane grond 

gedomineerd door een strak ritme van kruiskozijnen en op de verdieping 
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voorzien van louter blinde vlakken voor de zalen met bovenlicht. Deze 

werden enigszins verlevendigd door steunberen en bij de torens, de 

paviljoens en de risalieten werd het gesloten beeld gebroken door 

zijlichtzalen met vensters. Maar als front voor het nieuwe nationale museum 

en aanzet naar een nieuw straatbeeld voor een luxe wijk van Amsterdam was 

dit toch niet de ideale oplossing. Ook internationaal werden de op zich 

karakteristieke blinde vlakken van het moderne museum met bovenlicht 

steeds meer als problematisch ervaren.49 Zeker voor de voorgevel van een 

nationaal museum op een zichtlocatie viel te voorzien dat dit veel 

commentaar zou opleveren van het publiek. De kritiek van de jury op het plan 

van Vogel was in dit opzicht veelzeggend. De versiering van de vlakken met 

cartouches of voorstellingen in sgrafitto was weliswaar een geaccepteerde 

oplossing, maar dan hooguit als cache-misère.  

Cuypers was zich overigens bewust van dit probleem en lijkt de oplossing te 

hebben gezocht in een sterker gearticuleerde compositie: hij tekende een 

aantal sterk sprekende varianten voor de hoektorens en de paviljoens.50 

Uiteindelijk koos hij voor een symmetrisch geordend complex, geleed door 

een afwisseling van sterk vooruitspringende traptorens, risalieten en 

hoekpaviljoens. Zo ontstond inderdaad een schilderachtig silhouet met een 

levendige schaduwwerking op de gevels, als tegenwicht voor de blinde 

vlakken. Deze sterke schaduwen waren echter – zo was hem inmiddels 

bekend uit de technische literatuur – weer hinderlijk voor de lichtinval in de 

zijlichtzalen op de begane grond.  

Op zoek naar referenties zal hij zich wederom op Engeland hebben 

georiënteerd. De gotisch rationalisten hadden hier een behoorlijk aandeel 

weten te verwerven in de hausse aan publieke gebouwen en – anders dan in 

1864 – doorbraken velen daarvan de klassieke typologieën en thematiseerden 

in een vrije aaneenschakeling van bouwdelen het verband met de structuur 

van de stad. Zeker bij de grote monumentale gebouwen is er daarbij echter 

een opvallende tendens naar regelmaat en symmetrie. In lijn met de theorie 

van Street – en ook Viollet-le-Duc – zocht men een balans tussen 

middeleeuwse schilderachtigheid en klassieke orde. Werk van Street, Scott, 

Waterhouse en Godwin kan in dit opzicht voor Cuypers van belang zijn 
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geweest, al waren er geen directe voorbeelden voor een museum van dit 

type.51 Overigens was in zijn ontwerp van een vrije groepering van bouwdelen 

nauwelijks sprake. Hij volgt en versterkt weliswaar de ongebruikelijke 

vijfhoekige vorm van het bouwblok. Maar het complex is als geheel en in zijn 

delen steeds symmetrisch geleed; alleen de bibliotheek en de 

directeurswoning zijn afwijkende elementen, anticiperend op de omliggende 

bebouwing. Weer legt Cuypers – als bij het Muzeüm Koning Willem I – 

‘pondération’ over symmetrie. Een referentie voor een vijfhoekig gebouw 

vond hij – zoekend in The Builder – bij Friedrich von Schmidt. Zijn ontwerp 

voor het parlementsgebouw in Wenen (1865) komt in de ordening van 

symmetrische vleugels rond een vijfhoekig terrein, aan de hoeken gekoppeld 

door achtkante torens, overeen met het ontwerp van Cuypers.52 

In de uitwerking van het plan – voor zover te reconstrueren – lijkt Cuypers 

het beeld van de middeleeuwse lakenhallen, sterk aanwezig in de ontwerpen 

voor het Muzeüm Koning Willem I, te combineren met de door torens, 

risalieten en paviljoens gelede composities van de paleizen uit de vroege 

renaissance: naast de Franse voorbeelden uit het Ile-de-France, 

gepropageerd door Viollet-le-Duc, lijkt daarbij ook de renaissance in de 

Zuidelijke Nederlanden en in Denemarken – met directe voorbeelden voor de 

achtkante torens – een bron te zijn geweest.53 Bij de uitwerking van de 

ontwerpen voor Rijksmuseum en ook bij de vrijwel gelijktijdig gemaakte 

ontwerpen voor het Centraal Station komen deze voorkeuren steeds 

duidelijker naar voren.  
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Het winnend ontwerp: circulatie en lichtinval 

 

Radicale typologische vernieuwing en formele experimenten waren, zo moet 

ook Cuypers hebben beseft, in de prijsvraag niet aan de orde. Het programma 

en het budget waren er niet naar en van de minister viel op dit punt geen 

steun te verwachten. De zwijgzaamheid van De Stuers over het uitbreidbare 

museum bij de jurering sprak boekdelen. De ontwikkeling van het 

programma en de groei van het budget in de jaren daarna leverden weliswaar 

steeds meer argumenten op voor een flexibeler gebouwtype. Maar de uitslag 

van de prijsvraag dwong Cuypers in het keurslijf van het gesloten systeem; de 

‘grondslagen’ van de plattegrond lagen onwrikbaar vast.  

Zijn winnend ontwerp voldeed dan ook nadrukkelijk aan de standaard voor 

een monumentaal museumgebouw van nationale importantie, zoals die 

inmiddels op vele plaatsen in Europa was gezet: een gebouw van twee 

verdiepingen met zalen symmetrisch geordend rond een binnenplaats, vaak 

gedeeld door een centraal geplaatste vleugel, met op de begane grond zalen 

met staand licht en op de verdieping bovenlichtzalen. Uitgaande van de 

ontwerpen van Schinkel, Von Klenze en Semper in Duitsland en het 

voorbeeld van Durand in Frankrijk was dit type in de jaren vijftig, zestig en 

zeventig geleidelijk tot wasdom gekomen. Het nationale museum in 

Stockholm van Stüler (1849–1866) mag gelden als een belangrijk prototype; 

het ontwerp voor het Kunsthistorisches Hofmuseum in Wenen van Semper 

en Hasenauer (1872–1881) gold rond 1875 als state of the art.54 Cuypers was 

goed op de hoogte van de ontwikkeling van dit type. In primitieve vorm had 

hij het al toegepast voor het Muzeüm Koning Willem I en in de 

tussenliggende jaren had hij nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig gevolgd. 

Mede hierdoor kon hij Eberson en Vogel overvleugelen, die zich, zoals bleek 

uit het commentaar van de jury, onvoldoende hadden geïnformeerd over de 

actuele stand van zaken in de museumbouw. Gedurende de uitwerking en 

ook nog tijdens de bouw werd Cuypers bovendien vanuit het ministerie (door 

De Stuers) regelmatig gevoed met de laatste ontwikkelingen. Meteen nadat 

hij de opdracht had gekregen werd hem een pakket tekeningen toegestuurd 

van de belangrijkste Europese musea, voorzien van uitgebreide 
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beschrijvingen.55 Een studiereis in de maanden augustus, september en 

oktober 1877, ter voorbereiding van een nieuw museum voor natuurlijke 

historie te Leiden – een opdracht die uiteindelijk aan hem voorbij ging – 

bracht hem gedetailleerd op de hoogte van de laatste innovaties en ook deze 

werden in het ontwerp verwerkt.56 De lichtinval op de kunstwerken en een 

logische en efficiënte circulatie van de bezoekers – bij voorkeur in een 

doorgaande lijn langs de collecties – waren daarbij de belangrijkste thema’s. 

Technische eisen als klimaatbeheersing (verwarming en ventilatie) en 

brandveiligheid treden ook steeds meer op de voorgrond. Aandacht voor 

exploitatie en beheer (wc’s, restaurant, dienstruimten) namen geleidelijk toe. 

Aan de hand van het onderzoek van Eduard Magnus en het werk van August 

Tiede in Berlijn (zie verder) verdiepte Cuypers zich ook – mede op 

aandringen van de minister – in de technische aspecten van de belichting; uit 

Wenen kreeg hij via de Nederlandse gezant rapporten over verwarming en 

ventilatie in de nieuwe musea daar.57 

De introductie van zijn gotisch rationalisme in de monumentale burgerlijke 

architectuur verliep daarmee anders dan hij zich had gewenst. Hij stond voor 

de opgave een gegeven type, een klassiek museumgebouw naar het 

‘geschlossene System’, aan te passen aan programma en locatie en te 

proberen dit naar zijn hand te zetten, het te ‘doorkneden’ naar zijn 

beginselen.58 Hij was er niet in geslaagd met zijn museumontwerp een breuk 

te forceren in de typologie en het beeld van het openbare gebouw, zoals hem 

in de kerkbouw uiteindelijk wel was gelukt met bijvoorbeeld de Dominicus in 

Alkmaar en in de woningbouw met de eerste woonhuizen in de Vondelstraat. 

Het werd een geleidelijk proces van omvormen. Constructie, ornament en 

compositie, het spel met de volumes en de werking van het silhouet, waren de 

middelen die hij had om het gebouw uitgaande van een klassieke gesloten 

hoofdvorm toch naar zijn inzichten vorm te geven. Het Rijksmuseum werd in 

die zin een overgangsgebouw, niet ongelijk aan de vroegrenaissancistische 

bouwwerken waar hij graag naar verwees, maar nu ontwikkeld in 

omgekeerde richting: werkend van klassiek naar gotiek, of, in de termen van 

Street, zoekend naar een balans tussen de klassieke symmetrieën en 

middeleeuwse schilderachtigheid.  
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Een complicerende factor, maar zeker ook een steun in de rug daarbij was de 

geleidelijke uitbreiding van het programma. De bibliotheek mocht worden 

gebouwd, er kwamen twee scholen bij en een aantal bijzondere collecties. 

Cuypers wist deze toevoegingen – deels door hemzelf geïnitieerd – te 

gebruiken om in de ontwikkeling van prijsvraagontwerp naar definitief 

ontwerp op een aantal punten zijn zin te krijgen. Zijn ervaring in het stap 

voor stap bewerken van kerkbesturen en het in etappes uitvoeren en 

decoreren van kerkgebouwen zal hem hierbij goed van pas zijn gekomen. Het 

talent van De Stuers voor wat hij zelf ‘l’art de grouper les chiffres’ noemde, 

maakte hen een onverslaanbaar koppel.59 Het gebouw kostte uiteindelijk 

ruim tweemaal zo veel als in eerste instantie begroot.  

Dit proces is gedetailleerd te volgen in de verschillende stadia van het 

ontwerp, van prijsvraag via voorlopig ontwerp en definitief ontwerp tot aan 

de bestektekeningen en de revisies, en laat zien wat voor Cuypers de cruciale 

thema’s waren in het plan, waar naar zijn opvatting de essentie van de opgave 

lag. Een uitputtende behandeling van dit proces is hier niet aan de orde, maar 

een aantal thema’s is tekenend voor zijn bedoelingen met het gebouw. 

 

Bewaard gebleven schetsen en wat rekenwerk laten zien dat Cuypers 

inmiddels in staat was efficiënt en trefzeker een plattegrond te ontwikkelen 

voor een gebouw van deze omvang. De hoofdopzet, de ‘idée mère’ van het 

plan lijkt hij snel te hebben gevonden. In de memorie van toelichting 

omschrijft hij deze als volgt: ‘Voldoende aan al de eischen van het 

programma en bovendien het voordeel aanbiedende van twee groote, 

overdekte binnenplaatsen, kan het gebouw evenwijdig aan de 

Stadhouderskade worden opgetrokken; terwijl de vleugels, rechthoekig 

daaraan geplaatst, aan elke zijde quadraat vormen; de doorgang (...) wordt 

overdekt door de daarboven aangebrachte Eerezaal.’60 Het hele gebouw blijkt 

te zijn geconcipieerd op basis van twee schetsen, twee velletjes papier, 

bewaard gebleven in zijn archief. Eén velletje voor het omrekenen van het 

gevraagde aantal strekkende meters hangruimte – met toevoeging van raam- 

en deuropeningen – naar vierkante meters vloeroppervlak, en dat gerelateerd 

aan het budget. Bij een perceel van 8000 vierkante el kwam hij op 4500 
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vierkante el bebouwd oppervlak en een budget van ongeveer 150 gulden per 

vierkante el – een el is in deze tijd gelijk aan een meter.61 Daarbij 

constateerde hij onmiddellijk dat er genoeg ruimte zat in het budget voor het 

toevoegen van de kunstscholen. En één schetsvel voor het organiseren van de 

vierkante meters in een plattegrond. Geheel naar Durand zette hij daarbij 

traveeën uit op een orthogonaal systeem, die aan de hand van een eenvoudig 

assenstelsel worden geordend in een regelmatig rechthoekig gebouw.62 Hij 

gebruikte daarbij twee beukmaten: een grote, bepaald door de ideale maat 

van een bovenlichtzaal en een kleinere, toegepast voor de zijlichtkabinetten. 

Met het aangeven van de voornaamste stijgpunten was vervolgens de 

dispositie bepaald. Even lijkt hij nog te hebben gezocht naar de juiste 

afmetingen van de binnenhoven. In een variant schetst hij een meer 

langwerpig gebouw met een smaller binnenhof. Een ruime binnenplaats was 

echter noodzakelijk voor een goede lichtinval in de zalen op de begane grond, 

zo had de praktijk intussen geleerd, en daar lijkt hij zich uiteindelijk door te 

hebben laten leiden.63  

Het rechthoekige complex kreeg vervolgens een klassieke geleding, verwant 

aan Franse paleistypen uit de renaissance, met in de voorgevel een 

monumentaal middenrisaliet en vleugels afgesloten door hoekpaviljoens. De 

trappenhuizen – meest gecombineerd met afvoerkanalen voor ventilatie en 

verwarming – zijn steeds duidelijk geaccentueerd en als aparte torens tegen 

de buitenzijde van het gebouw gezet. Daarmee werd voorkomen dat de 

enfilades van zalen werden onderbroken door de verticale circulatie en 

vluchtwegen en brandgevaarlijke rookafvoerkanalen interfereerden zo niet 

met de museumzalen. Dit maakte het bovendien mogelijk, zo merkte Cuypers 

op in de memorie van toelichting, het museum in zelfstandig ontsloten 

segmenten te verdelen, wat van belang was met het oog op de te verwachten 

ontwikkelingen in het programma. De erflaters van de collectie Van der Hoop 

vroegen om een eigen ingang en de Rijksschool voor Kunstnijverheid en de 

Rijksnormaalschool voor Tekenleraren kregen uiteindelijk ieder een eigen 

opgang naar hun lesruimten, ondergebracht in de hoekpaviljoens en op de 

bovenste verdieping van de noordvleugel. De binnenplaatsen werden 

overkapt en daarmee vervulde hij zijn oude wens een architectuurmuseum te 
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stichten met bouwfragmenten. Het ‘overgebleven terrein rond het gebouw’ 

kon, zo gaf hij aan, met een hek worden afgesloten en zo dienstbaar gemaakt 

‘aan het bewaren van bouwfragmenten die aan de openlucht kunnen 

blootgesteld worden’.64 De museumtuin kon dus tegelijk dienst doen als 

buitenmuseum.  

 

De toegang voor het publiek vormde echter een probleem. De poort met de 

doorgang naar de museumterreinen nam op de begane grond de plaats in van 

de middenas met entree, vestibule, hal en centraal trappenhuis, gebruikelijk 

bij dit type gebouwen. Door de zuinigheid van de gemeente Amsterdam 

moesten het binnengaan, de ontvangst van de bezoekers en de opgang naar 

de verdiepingen dus anders georganiseerd worden. De Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst voorzag dat dit blijvende problemen op zou 

leveren. In een petitie vroegen zij de Tweede Kamer de doorgang te 

verwijderen, omdat deze zou leiden tot een moeizame plattegrond en 

kostbare oplossingen.65 Ook Cornelis Springer liet, namens Arti et Amicitiae, 

zijn onvrede blijken met de keuze voor een publieke doorgang en onthield 

zich mede om die reden van een preadvies over de plannen.66 Alberdingk 

Thijm kwam echter met een betoog vóór de poort: hij zag deze juist als een 

bewijs voor de terugkeer van het besef dat een gebouw onderdeel moest zijn 

van het levend organisme van de stad, iets wat naar zijn mening door de 

Maatschappij niet werd begrepen: ‘het besef dat er een organisch leven eene 

geheele gebouwde stad doorstromen moet ontbreekt deze heren, (...) ieder 

publiek gebouw behoort een lid in het organisme te zijn’, schreef hij in een 

ingezonden brief in het Algemeen Handelsblad. Daarom was het juist een 

gelukkige gedachte van de gemeente Amsterdam ‘het Muzeüm tot een 

hartader, een levenskanaal onzer burgerij te verheffen, door het met een 

vorstelijke doorrid te begiftigen’.67 De minister bewoog niet, herhaalde in zijn 

antwoord aan de Maatschappij slechts dat de poort een eis van de gemeente 

Amsterdam betrof, die grond, een collectie schilderijen en een ton in guldens 

beschikbaar had gesteld, vermeldde dat noch het College van Rijksadviseurs 

noch de regering bezwaar had gemaakt en noemde nog eens de nieuwe 

vleugel van het Louvre te Parijs en ook Sempers Gemäldegalerie te Dresden 
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als voorbeelden van gerenommeerde musea met middendoorgang.  

Beide voorbeelden waren Cuypers goed bekend en Sempers worsteling met 

de plaats van de hal en de opgang naar de verdieping in de Gemäldegalerie 

tekent het probleem waar hij voor stond.68 Cuypers loste dit nuchter op. De 

overdekte doorgang voor het publiek ‘deelt het gebouw in tweeën’, zo stelde 

hij in de memorie van toelichting, ‘gevolgelijk moeten er twee ingangen zijn’. 

In de schetsfase heeft hij de mogelijkheid onderzocht slechts aan één kant 

een entree met trappenhuis te maken – zoals Semper had gedaan – maar hij 

moet snel hebben geconstateerd dat dit zowel ruimtelijk als organisatorisch 

slecht zou werken en, door de asymmetrische opzet, een compositorisch 

probleem zou opleveren: de schets is niet uitgewerkt.69 Met de doorgang als 

eis lag het voor de hand te kiezen voor een poort met twee torens als centraal 

motief voor de voorgevel. De keuze voor twee stijgpunten aan weerszijden 

van de doorgang verschafte dit motief de noodzakelijke logica. De torens 

werden traptorens. Het rationele beginsel de ‘innerlijke bestemming’ weer te 

geven in de ‘uiterlijke vorm’ hielp Cuypers zo een probleem op te lossen waar 

Semper, denkend vanuit een gesloten klassiek systeem, niet goed was 

uitgekomen.70 Cuypers ging er bovendien van uit dat de bezoekers het 

gebouw aan de voet van de oosttoren zouden binnengaan en dit, na een 

rondgang door de schilderijenverzameling op de verdieping, onder de 

westtoren weer zouden verlaten. De tentoonstellingen op de 

benedenverdieping konden bezocht worden zonder deze circulatie te 

hinderen. De verdubbeling van het trappenhuis kreeg daarmee een schijn van 

logica.  

Maar een belangrijk probleem bleef onopgelost: het ontbrak het museum aan 

een ruime entree met een ontvangsthal op de begane grond, zowel praktisch 

als ceremonieel onmisbaar voor een gebouw van deze importantie. Cuypers 

was zich hiervan bewust en had een onorthodoxe oplossing in gedachten: als 

van de doorgang tegelijk de entree werd gemaakt, konden de binnenplaatsen 

de functie krijgen van vestibule of ‘voorhal’. Daarvoor zou het echter nodig 

zijn de binnenplaatsen te overdekken en dat was niet voorzien in het 

programma van eisen. Hij kon dan ook niet anders doen, dan dit idee als 

optie voor te leggen aan de jury. ‘Ik zal maar het een en het ander tekenen, 
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dan kan men kiezen’, schreef hij aan De Stuers. Hij diende uiteindelijk zelfs 

drie varianten in voor de entree: 1e een ingang ‘aan de buitenzijde’, dat wil 

zeggen aan de voorgevel, met als nadeel ‘de onkosten van een peristyle’; 2e 

een ingang op de binnenplaats, ‘met of zonder inrit’, met als voordeel dat de 

bezoekers ‘onder den overdekten doorgang kunnen binnentreden in de met 

glas afgesloten ‘voorhal’ en deze ingang rijk gesierd [kan] worden met beeld- 

en schilderwerk, daar hij voor regen en wind is beveiligd’; 3e een ingang 

‘onder de bogen van den inrit’, met een portaal en een groote vestibule naast 

de trap’.71 De Stuers suggereerde nog een vierde variant: een ‘groote entrée 

générale’ via de oostelijke binnenplaats met een ‘escalier en fer à cheval’ 

direct leidend naar de eerste verdieping, een idee ‘niet ongelijk aan dat der 

Leidsche Acad[emie]’, zo hij schreef hij in de marge van de memorie van 

toelichting.72 De circulatie door het museum zou daarmee een kwartslag 

worden gedraaid. Maar kiezen kon hij niet: ‘entre les quatre mon coeur 

balance’ krabbelde hij in de marge van de memorie van toelichting.  

De voorkeur van Cuypers was duidelijk. Door de bezoekers via de 

binnenplaatsen het gebouw in te leiden, zou het gemis van een centrale hal 

worden ondervangen en kon tegelijk de doorrit opgewaardeerd worden tot 

een met enig drama geladen moment in de met zorg geregisseerde gang van 

de dagelijkse drukte van de stad naar de eigen wereld van de kunst. Van het 

voorplein zou de bezoeker via een donkere poort naar een arcade wandelen 

met van twee zijden invallend licht, die toegang gaf tot een hoge verglaasde 

binnenplaats, aangekleed met historische en allegorische schilderingen en 

vandaar zijn weg kiezen naar de verschillende afdelingen van het museum.  

De jury gaf geen reactie op dit punt. Willem III, formeel verantwoordelijk 

voor de benoeming van Cuypers tot architect der Rijksmuseumgebouwen, 

deed dat wel, daarbij mogelijk gesouffleerd door zijn huisarchitect Eberson. 

In eerste instantie reageerde hij alleen op de compositie en de uitwerking van 

de gevel. Hij wilde meer rust en regelmaat in het gebouw en maakte bezwaar 

tegen het middendeel dat ‘te veel scherpe hoeken heeft’ en ‘meer het karakter 

van een boterhal dan van een museum’.73 Begin 1877 eiste hij echter, bij 

monde van de minister, een directe toegang van het voorplein tot de 

vestibules; anders gezegd: hij wilde geen entree via de binnenplaats, het 
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museum moest een voordeur hebben aan de straat.74 Deze eis dwong Cuypers 

de ontsluiting van het gebouw en de circulatie door de zalen opnieuw te 

overdenken en – met de kritiek van de jury op de belichting van de erezaal in 

het achterhoofd – een geheel nieuwe oplossing te zoeken voor het 

middendeel, het centrale thema in zijn gebouw. Om zijn oplossing te kunnen 

begrijpen, moet echter eerst nader worden ingegaan op de plattegronden.  

 

De circulatie door de collecties en de lichtinval op de getoonde werken 

vormden, zo blijkt, het uitgangspunt van Cuypers bij de organisatie van het 

gebouw. In twee aparte plattegronden bij zijn prijsvraaginzending gaf hij met 

pijltjes aan hoe de beide verdiepingen als in een circuit bezocht konden 

worden.75 Op basis daarvan wees de indeling van de tentoongestelde objecten 

zich min of meer vanzelf. De collectie bestond grosso modo uit drie delen: 

objecten, prenten en schilderijen. Zijlicht – men sprak ook wel van staand 

licht – was zeer geschikt voor objecten en bruikbaar voor prenten. Dus van de 

twee halve rondgangen op de begane grond werd die aan de westzijde 

bestemd voor het prentenkabinet met daaraan verbonden de bibliotheek. 

Hier was ook ruimte voor de collectie zegels en medaillons. De Stuers zag 

meteen dat dit veel te ruim was bemeten en schreef met enige bravoure 

‘enzovoort’ achter dit lijstje – er was tenslotte gevraagd om ruimte voor later 

toe te voegen collecties. Cuypers richtte de aandacht in eerste instantie op de 

belichting. Hij voegde een tekening bij waarop werd aangeduid ‘op welke 

wijze de prenten in beweegbare lijsten met glas kunnen worden 

tentoongesteld, op zoodanige wijze dat zij goed verlicht zijn en tevens door 

den toeschouwer niet worden in de schaduw gesteld’.76 De tekening is niet 

bewaard gebleven, maar uit schetsen blijkt dat hij dacht over een opstelling in 

het prentenkabinet met losse wanden of schotten, schuin geplaatst om het 

zijlicht onder een hoek op de prenten te vangen. Hier blijkt dat hij het werk 

van Eduard Magnus had bestudeerd. Deze had als eerste onderzoek gedaan 

naar de lichtkwaliteit bij verschillende invalshoeken en aangetoond dat zo het 

beste zijlicht werd gevangen.77 In de brede zalen van de noordvleugel schetste 

Cuypers bovendien middenwanden, om het fellere zuiderlicht uit de 

binnenplaatsen te scheiden van het gematigder noorderlicht aan de 
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straatzijde. Ook toezicht speelde een rol. Het prentenkabinet was – als 

gebruikelijk in de tweede helft van de negentiende eeuw – een combinatie 

van depot en tentoonstellingsruimte, met daaraan verbonden een studiezaal. 

De kamer voor de directeur was zo geplaatst dat deze het prentenkabinet én 

de studiezaal van achter zijn bureau kon overzien. De Stuers vond het 

blijkbaar vanzelfsprekend dat de directeur van het prentenkabinet ook als 

surveillant fungeerde: ‘zeer goed’ noteerde hij in de marge van de memorie 

van toelichting. 

De rondgang aan de oostzijde was voor een afdeling ‘vaderlandsche kunst’. 

Cuypers suggereerde hier een chronologische geordende reeks zalen met een 

opstelling van voortbrengsels van de ‘vaderlandse kunst en industrie’, 

beginnend bij de Romeinse en Bataafse oudheden en doorlopend tot aan de 

zeventiende eeuw. Originele objecten zouden hier gecombineerd worden met 

afgietsels en kopieën om ensembles te vormen die een samenhangend beeld 

gaven van een periode. De zalen zouden aangekleed worden met 

historiserende decoratieve elementen, als een soort stijlkamers, die een 

passende context schiepen voor de getoonde objecten. Om het beeld van een 

periode te completeren werden her en der originele bouwfragmenten 

toegevoegd. Met deze opstelling positioneerde Cuypers het museum – geheel 

naar de tijdgeest – ook als educatieve instelling en dat zowel in 

kunsthistorische zin als met het oog op de bevordering van de technische en 

artistieke ontwikkeling van de kunstnijverheid. Bij de zaal voor ‘fijne 

afgietsels van voorwerpen tot en met de XVIe eeuw’ vermeldt hij expliciet: 

‘tevens geschikt voor bestudering’. De twee binnenhoven vormden de laatste 

zalen van deze educatieve rondgang door de tijd en niet zonder enig drama 

positioneerde Cuypers zo het museumgebouw zelf, dus zijn eigen ontwerp, als 

meest recente stap in de ontwikkeling van de Nederlandse cultuur en als 

voorbeeld voor toekomstige ontwikkelingen.  

Een oud museaal concept en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 

de presentatie worden hier met elkaar verweven. Het idee van een museum 

voor de nationale cultuurgeschiedenis, opgevat als een reeks stijlkamers, had 

een lange voorgeschiedens. Met zijn pogingen het Koninklijk Kabinet van 

Zeldzaamheden in Den Haag om te bouwen tot het Nederlandsch Museum 
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van Geschiedenis en Kunst had De Stuers dit idee juist in deze jaren nieuw 

leven ingeblazen.78 Dat verzamelingen kunstnijverheid niet meer 

systematisch – naar type of materiaal – werden geordend, maar getoond in 

hun (cultuur)historische context was juist een recente ontwikkeling, die 

beiden kenden uit de buitenlandse kunstnijverheidsmusea, met name in 

Londen en Wenen.79 De Stuers zal dan ook de drijvende kracht zijn geweest 

achter deze opstelling. Zoals gezegd namen ze daarbij een royaal voorschot 

op de toekomst: ‘Abundantia, abundantia’, merkte de Stuers op in de marge 

van Cuypers’ concept memorie van toelichting, ‘wij krijgen in de eerste 20 

jaar de afdeeling niet vol, maar dat doet er niet toe’. Zo lang hoefde hij 

overigens niet te wachten: in 1878 kwam formeel de opdracht van de minister 

de oostelijke vleugel in te richten voor drie historische collecties – afkomstig 

van het Nederlandsch Museum, de stad Amsterdam en het Koninklijk 

Oudheidkundig Genootschap – en wel zo dat een museum zou ontstaan 

‘hetwelk ook door den stijl der zalen waarin het gevestigd is, een volledig 

overzicht geve van de maatschappelijke en kunstgeschiedenis van ons 

vaderland van de oudste tijden tot aan het begin der 19e eeuw’.80 De collectie 

bleef overigens mager en vol leemten, zoals door een criticus werd 

opgemerkt, zeker in relatie tot de hoeveelheid ruimte.81 

Getuige de bewaard gebleven schetsen voor de indeling van de begane grond 

was Cuypers ook bij het ontwerpen aan deze ruimten vooral bezig met het 

zoeken naar de ideale indeling in relatie tot het licht. Voor de brede zalen in 

de noordvleugel dacht hij weer aan een tweedeling overlangs, ditmaal met 

een meanderende wand. De schuin geplaatste segmenten van de wand waren 

ideaal voor het hangen van schilderijen of prenten en de gevormde kabinetjes 

maakten het mogelijk deze met meubels of sculptuur te combineren tot een 

ensemble, zonder concessies te doen aan de belichting.82 Het gevoel van 

ruimte, de ‘Grossräumigkeit’, gecreëerd door het van twee kanten invallende 

licht, ging met deze tweedeling verloren. In verscheidene Europese musea 

werd dit effect juist benut voor de tentoonstelling van sculptuur. Maar de 

meer constante lichtkwaliteit in de zaal door de scheiding van het noordelijk 

en het zuidelijk licht gold juist weer als zeer prettig voor het bekijken van 

kleine objecten.83  
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Het circuit van bovenlichtzalen op de bovenverdieping was vanzelfsprekend 

voor de schilderijen. Dit werd in het midden kortgesloten door de lange 

erezaal – mogelijk geïnspireerd op het Nationaal Archeologisch Museum in 

Napels, maar wellicht ook overgenomen uit de tot museum verbouwde 

paleizen, zoals het Louvre – en langs de noordzijde gecombineerd met een 

reeks kabinetten met zijlicht. Naar intussen vrij algemeen gebruik werden de 

schilderijen systematisch geordend naar scholen en perioden. Het weglaten 

van gangen en het ter zijde stellen van de trappenhuizen maakte een 

ongehinderde rondgang mogelijk, waarin de geschiedenis van de 

schilderkunst als in een doorlopende lijn zou worden getoond, culminerend 

in de Nachtwacht, als hoogtepunt van de Nederlandse schilderschool. Met 

gevoel voor drama had Cuypers deze gehangen in de as van de erezaal. Door 

de toevoeging van een aantal particuliere collecties, die naar de wil van de 

schenker als geheel getoond moesten worden, werd deze systematiek echter 

weer doorbroken.84 Het bovenlicht moest zorgen voor een constante 

lichtkwaliteit gedurende de rondgang en hinderlijke reflectie voorkomen: ‘De 

verlichting is in al de zalen zó aangebracht dat de lichtstraal die op het 

voorwerp valt niet met denzelfden hoek terugkaatst in het oog van den 

toeschouwer waarmee voorkomen (wordt) dat de schilderijen glimmen’, 

schreef Cuypers in zijn memorie van toelichting voor de jury.85 Ook De Stuers 

was bijzonder alert op een constante kwaliteit van het licht: in de marge van 

Cuypers’ concept voor de toelichting schreef hij de vraag of de doorgangen in 

de binnenhoeken van het circuit – waar inderdaad geen bovenlicht was – niet 

te donker zouden worden in verhouding tot de andere zalen.86  

Dat Cuypers in de noordvleugel, aan de stadhouderskade, de bovenlichtzalen 

combineerde met kabinetten die van opzij werden verlicht door grote 

kruiskozijnen verrast dan ook. Deze kabinetten werden echter geïntroduceerd 

met het oog op het aanzien van het gebouw. Er kwam steeds meer kritiek op 

de blinde vlakken in de gevels van musea en deze kritiek moet ook Cuypers 

hebben bereikt. Bij zijn ontwerp voor het Muzeüm Koning Willem I had hij 

deze vlakken gepresenteerd als een karakteristiek thema voor het museum, 

logisch voortgekomen uit de functie van het gebouw. Nu twijfelde ook hij of 
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dit wel het juiste gevelbeeld was voor het nieuwe Rijksmuseum, op een zo 

prominente plek in de stad. De gegeven locatie werkte daarbij in zijn 

voordeel. Staand licht voor schilderijen moest noorderlicht zijn – de jury had 

Vogel ernstig bekritiseerd vanwege het zuiderlicht in zijn schilderijenzalen – 

en ‘door de gunstige dispositie van het terrein naar de noordzijde’, zo schreef 

Cuypers in de toelichting ‘kan hier de hoofdfaçade van het gebouw 

verlevendigd worden door de hooggeplaatste vensters der eerste verdieping, 

waar de miniatuur schilderijen hare plaats vinden en die, in kleine kabinetten 

verdeeld, beter te genieten zijn’. Met ramen over alle verdiepingen zou het 

front van het museum steeds een levendig aanzicht bieden vanuit de stad; 

Cuypers toonde dit aan met een perspectieftekening van het museum bij 

avond, waarop de ramen op alle verdiepingen feestelijk licht uitstralen. 

Semper en Hasenauer hadden dezelfde combinatie van bovenlichtzalen en 

zijlichtkabinetten toegepast bij de Hofmusea in Wenen – waar Cuypers het 

thema waarschijnlijk voor het eerst had gezien. Aan de hand van Magnus 

verdiepte hij zich in de technische aspecten van dit nieuwe thema: naar diens 

voorschriften loopt de bezoeker langs de vensterwand van kabinet naar 

kabinet, waardoor hij zich bij het binnengaan steeds automatisch van het 

licht af naar de schilderijen wendt en dus niet wordt verblind. Een zorgvuldig 

typologisch vooronderzoek – Cuypers besprak de kwestie van de belichting 

nog eens persoonlijk met Hasenauer bij een bezoek aan Wenen in 187787 – 

leverde zo een effectief compromis tussen de ideale belichting van de 

schilderijen en het gewenste aanzicht van het gebouw in de stad.  

Voor de decoratie van de zij- en achtergevels – waar de blinde vlakken 

gehandhaafd moesten worden – dacht hij aan afbeeldingen in sgrafitto van 

de ‘meest populaire’ schilderijen van ‘onze beroemdste meesters’ die binnen 

werden tentoongesteld, een wel heel letterlijke poging de harmonie te 

verkrijgen tussen vorm en inhoud, tussen het kleurpalet van de schilderijen 

en dat van het gebouw, waar hij tien jaar eerder bij het ontwerp voor het 

Muzeüm Koning Willem I had gestreefd. Bij de nadere uitwerking van het 

plan werden deze vervangen door een meer samenhangende reeks educatieve 

tegeltableaus met een cultuurhistorisch geladen iconografie. Ook voor deze 

decoraties vond hij een rationele oplossing. Deze werden niet in cartouches 
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gevat – zoals op de eerste tekeningen is te zien – maar als imitaties van 

tapijten als het ware aan de gevel gehangen, verwijzend naar de gewoonte 

openbare gebouwen bij blijde intochten te versieren met tapijten met 

allegorische voorstellingen.88  

 

Uit de opmerking van Cuypers in de memorie van toelichting over de ‘hoog in 

de gevel geplaatste’ vensters van de zijlichtkabinetten, blijkt nog eens de 

grote invloed van het licht in het plan. Het speelde niet alleen een rol bij de 

ontwikkeling van de plattegrond en de dwarsdoorsnede van de zalen, maar 

was ook bepalend voor de compositie van de gevel. De invalshoek van het 

licht en de hoogte van de lichtbron ten opzichte van de schilderijen moesten, 

zo had Cuypers bij Magnus gelezen, maatgevend zijn voor een 

museumgebouw. Opvattingen over karakter, stijl of type van het gebouw 

waren ondergeschikt aan de juiste belichting van de kunstwerken. De maat 

van de strook wand waar de schilderijen op hingen was, volgens Magnus, het 

enige relevante uitgangspunt bij het ontwerp van een museumgebouw: de 

‘Höhe der Bilderzone nun is das Gegebene, das Constante, weil nach ihr die 

Höhe des einfallenden Lichtes sich bestimmen muss. Die Höhe des 

einfallenden Lichtes (...) ist dass Massgebende für den Bau, nicht aber die 

Façade!’ Met andere woorden: de hoogte waarop de schilderijen worden 

gehangen bepaalt de invalshoek van het licht en de hoek van het licht bepaalt 

hoogte en breedte van de zaal. De nieuwe Nationalgalerie in Berlijn van 

Stüler presenteerde Magnus als afschrikwekkend voorbeeld. Hier was een 

museum in een klassieke tempel geperst – door zijn vaste maatverhoudingen 

ongeschikt om een combinatie van zij- en bovenlichtzalen in zich op te nemen 

– alleen omdat koning Friedrich Wilhelm IV meer oog had voor het 

verfraaien van de hoofdstad dan voor de eisen van een kunstmuseum. Zijlicht 

moest voor schilderijen hoog invallen, aldus Magnus, bij voorkeur boven 

ooghoogte. Een veelvoorkomende fout daarbij was dat men – omwille van het 

gevelbeeld – het beste licht afsneed door grote overstekken (‘einen mächtigen 

Fenstersturz’) of, erger nog, meedeed aan de ‘onzinnige mode’ het 

vensterkruis te versieren met ‘allerlei poppen’ die het licht wegnamen. De 

rijkgeornamenteerde Nederlandse renaissance werd zo in feite ongeschikt 
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verklaard voor de museumarchitectuur. Bij voorkeur moest er niet meer dan 

één venster per zaal zijn, dat een derde van de breedte van de wand innam. 

Voor bovenlicht gold hetzelfde: niet meer dan een derde van het plafond. De 

daklichten werden daarbij, volgens Magnus, maar al te vaak in een zo hoog 

mogelijk gewelf geplaatst, of zelfs op een ‘kast’ daar bovenop, met als gevolg 

een grijs ‘Kellerlicht’ in de zalen. Een goed werkend bovenlicht moest niet 

meer dan twee derde of hoogstens vijf zevende van de breedte van de zaal 

boven de vloer zijn geplaatst. Loodrecht invallend licht diende daarbij 

voorkomen te worden, dit in verband met reflectie op de vloer.89  

In de presentatietekeningen voor het Muzeüm Willem I had Cuypers met een 

rode lijn aangegeven dat het bovenlicht inviel onder een hoek van 60 graden, 

identiek aan de Alte Pinakothek in München. Dat geeft aan dat hij zich ook 

toen al expliciet met dit probleem had beziggehouden. Bij Magnus vond hij 

echter nieuwe inzichten. Deze ging uit van een invalshoek van vijfenveertig 

graden en inmiddels had ook August Tiede, die bij wijze van proef een zaal in 

Schinkels Altes Museum van bovenlicht had voorzien – een proef die Cuypers 

zeker kende – dezelfde hoek als ideaal aangewezen. Ook over de ideale maat 

van het beeldvlak, dat wil zeggen de strook op een wand waarbinnen 

schilderijen konden worden gehangen, waren Magnus en Tiede het eens. Dit 

moest 4,70 meter zijn, bij een totale hoogte van de zaal van 7,85 meter. De 

daklichtopening moest ten minste even breed zijn als het beeldvlak. Magnus 

liet het beeldvlak echter 1,25 meter boven de grond aanzetten, Tiede 0,95 

meter, waarbij beide steeds uitgaan van een gemiddelde bezoeker met een 

ooghoogte van 1,57 meter. Ook over de ideale breedte van de zaal waren ze 

het niet helemaal eens: Magnus hield het op 11 meter; Tiede ging uit van 9,10 

meter.90  

Bij het dimensioneren van zijn gebouw kreeg Cuypers dus te maken met een 

reeks onwrikbaar vastgestelde maten. Met de zaalbreedtes kon hij daarbij nog 

een beetje variëren: met een breedte van 9,50 meter in de zuidvleugel en 

10,50 meter in de overige vleugels bleef hij binnen de marges van Magnus en 

Tiede. Een vergelijkende maattabel van bovenlichtzalen in het Handbuch der 

Architektur laat zien dat hij daarmee bovendien aansloot bij de trend in de 

toonaangevende Europese musea.91 Maar de hoogte van zijn bovenlicht zalen 
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is met 7,90 meter vrijwel exact volgens Magnus en ook de ramen in de 

kabinetten voldoen aan de eis het zijlicht boven ooghoogte te laten invallen. 

In principe maakte zijn gewoonte op triangulatuur te ontwerpen het mogelijk 

dit probleem op te lossen. Anders dan Stüler, gevangen in de 

maatverhoudingen van de klassieke tempel, kon Cuypers van binnen naar 

buiten werkend maten en maatverhoudingen vrij bepalen en de 

systeemlijnen benutten om goede verhoudingen te krijgen in de opstand en 

eenheid en harmonie in de compositie. Toch worstelde hij met de hoogte van 

de vensters in de voorgevel en hij maakte een reeks ontwerpen op zoek naar 

een kapvorm passend bij de vereiste legramen. In de opeenvolgende 

gevelontwerpen uit de jaren 1875–1881 is deze zoektocht goed te volgen.  

Werkend vanuit rationele beginselen was zonder meer te voldoen aan de 

specifieke eisen van het licht. Maar het resultaat stond op gespannen voet 

met een klassieke, regelmatige gevelopbouw, zoals gedicteerd door het 

gegeven gebouwtype. Vooral de ramen van de kabinetten op de eerste 

verdieping vormden een probleem. Zijlicht voor schilderijen vroeg – als 

gezegd – om hooggeplaatste ramen. Ideaal was een borstwering van ongeveer 

twee meter en een bovendorpel gelijk met het plafond.92 Cuypers koos voor 

een borstwering op 1,60 meter – op zich keurig boven ooghoogte van de 

gemiddelde bezoeker. Op de begane grond waren de borstweringen echter 

slechts één meter hoog en om de afstand tussen de vensters op de begane 

grond en die in het souterrain niet onnatuurlijk groot te maken, konden deze 

niet verhoogd worden. Daarmee zou een te onregelmatig gevelbeeld ontstaan. 

Cuypers verhulde het verschil uiteindelijk in het definitief ontwerp door met 

een voorsprong in het natuurstenen basement te suggereren dat de vloer van 

de begane grond lager ligt dan feitelijk het geval is. Het gebouw lijkt zo voor 

het oog van de voorbijganger te bestaan uit twee bijna identieke verdiepingen 

geplaatst op een hoge onderverdieping. Gotische rationaliteit werd hier 

ingeruild voor renaissancistische regelmaat.  

Bij het werk aan de kapvorm hielpen de technische eisen voor de 

bovenlichtzalen hem juist deze te kneden naar zijn ideaalbeeld van een 

daklandschap, wat van groot belang was voor een scherpe tekening van het 

silhouet in het stadsbeeld. Het commentaar van Willem III speelde hem 
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daarbij in de kaart – hij had opgemerkt dat ‘de grote lijn van het dak [werd] 

gebroken door te scherpe hoeken tegen de sprongen der paviljoens’93 – en in 

het definitief ontwerp verving Cuypers de mansardekappen door spitse 

kappen, naar het voorbeeld van de lakenhallen en de raadhuizen uit de late 

Middeleeuwen en de vroege Renaissance. Aanleiding voor de aanpassingen 

aan de kap was een kritisch rapport van de Rijksadviseurs over – weer – de 

lichtinval. De dakvlakken waren in de nieuwe vorm meer in 

overeenstemming met de hoek van 45 graden, vereist om de juiste lichtinval 

te verkrijgen en de nieuwe kap voldeed bovendien aan de eis van een gesloten 

nok, door Magnus voorgeschreven om de hinderlijk op de vloer reflecterende 

verticale lichtinval te voorkomen. Het resultaat paste uitstekend bij Cuypers’ 

ideaalbeeld: een scherp getekende, zuiver piramidale kap, als stevige 

afsluiting van het gebouw.  

De bovenverdieping met de kabinetten vormde echter ook bij het uitwerken 

van de kap een probleem. In eerste instantie tekende Cuypers een dubbele 

kap voor de noordvleugel, met een zakgoot tussen de kabinetten en de 

bovenlichtzalen. Zowel technisch als wat betreft de lichtinval was dit geen 

ideale oplossing. De komst van de Tekenschool en de 

Kunstnijverheidsopleiding gaf hem echter een reden de zolders op te hogen 

tot een volwaardige verdieping met leslokalen. Daarmee kon ook de kap 

hoger worden opgetrokken De hele bovenverdieping kwam zo onder één dak. 

En met het grotere dakvlak en de scherp getekende noklijn vormde de kap nu 

een mooie donkere achtergrond voor de kleurrijke dakkapellen in de 

voorgevel. Het licht gaf hem bovendien een rationeel argument om deze 

kapellen aanzienlijk te vergroten – de ateliers van de tekenschool hadden veel 

licht nodig – wat weer een levendiger silhouet opleverde. In de doorsnede 

kreeg de noordvleugel zo een asymmetrische kap, als ‘logische’ uitkomst van 

de gevraagde vierkante meters, de correcte lichtinval en het gewenste 

gevelbeeld.  

In eerste instantie had Cuypers voor de drie overige vleugels dakkapellen of 

‘lucarnes’ toegepast, overgenomen uit zijn ontwerp voor het Muzeüm Koning 

Willem I. Deze voldeden echter niet aan de nieuwe inzichten over lichtinval 

en na opmerkingen van het College van Rijksadviseurs werden de zijvleugels 
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en de achtervleugel gedekt met regelmatige, spitse kappen met gesloten nok 

en grote legramen in de dakvlakken. Om de lichtopbrengst van deze kapvorm 

te testen, werd op aandringen van het College een proefzaal gebouwd in de 

tuin van het museum.94 De lichtinval werd daarbij door een breed gezelschap 

van adviseurs en kunstenaars in orde bevonden en de zalen werden een 

aantal jaren later als voorbeeld van een goede oplossing van het bovenlicht 

opgenomen in het Handbuch der Architektur.95 Wel verdwenen met deze 

nieuwe kap de dakkapellen uit het zij- en achteraanzicht, een verarming van 

het silhouet. Cuypers tekende vervolgens een reeks varianten voor het 

zijaanzicht, die laat zien hoe hij dit verlies compenseerde in de compositie: de 

traptorens aan de noordpaviljoens verloren hun spits, om het gat in de 

compositie tussen hoofd- en zijvleugel niet te groot te maken. De inmiddels 

gesanctioneerde toevoeging van de bibliotheek aan het westpaviljoen en de 

komst van extra lokalen in het oostpaviljoen hielpen hem deze paviljoens uit 

te werken tot een compositorisch tegenwicht voor de hoge noordvleugel, bij 

de bibliotheek voorzien van een opvallende reeks topgevels. 

Samenvattend is in dit proces te zien hoe Cuypers de steeds verder 

aangescherpte technische eisen van het licht en de voortgaande aanpassingen 

in het programma wist te benutten om, van binnen naar buiten werkend, van 

functie naar compositie, een levendige, schilderachtige silhouet te verkrijgen 

en er in slaagde het effect van zijn gebouw te versterken.  
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Stadspoort en voorzaal 

 

Het middendeel moest meer ingrijpend worden herzien. Hier was geen 

sprake van voortschrijdend inzicht, maar had Cuypers een aantal harde noten 

te kraken. De jury had zich kritisch uitgelaten over de lange wanden en het 

gebrekkige licht in de erezaal en Willem III eiste een voordeur aan de straat. 

Minister Heemskerk nam het commentaar van de koning niet al te zwaar op. 

In zijn brief aan Cuypers spreekt hij slechts de verwachting uit dat hij bij de 

verdere uitwerking ‘een nuttig gebruik’ zou maken van diens opmerkingen en 

in dezelfde brief gaf hij Cuypers de vrije hand in de stilistische uitwerking van 

de gevel.96 De stijlkwestie was daarmee van de baan. Ook van de andere 

commentaren maakte de minister geen halszaak. Al in een vroeg stadium had 

hij laten blijken de hele procedure rond de architectenselectie en de 

beoordeling van het plan overdreven te vinden. ‘Laat er toch spoedig verslag 

en decisie komen, die komedie wordt belachelijk’, krabbelde hij in januari 

1876 op een brief van De Stuers, geschreven naar aanleiding van het voorstel 

Arti et Amicitiae en Pulchri Studio bij het proces te betrekken.97 Maar Willem 

III weigerde het plan goed te keuren voordat de opmerkingen – ook die van 

Arti – waren verwerkt en de minister besefte dat hij niet geheel om de vorst 

heen kon: Cuypers moest bij Koninklijk Besluit benoemd worden tot architect 

der Rijksmuseumgebouwen. Cuypers moest dan ook wel reageren en in mei 

1877 leverde hij een aangepast plan, gemaakt na overleg met Cornelis 

Springer, voorzitter van Arti, die hij vooral moest overtuigen van de 

onvermijdelijkheid van de doorgang en ‘goede nota’ nemend van de 

opmerkingen van Willem III.98  

Bij het oplossen van het eerste probleem, de ontsluiting, kwam de relatie 

tussen zijn redengevende ontwerpbeginselen en zijn bedoelingen met het 

gebouw als sprekende architectuur op scherp te staan. Torens waren in zijn 

ontwerp steeds de visuele uitdrukking van stijgpunten. Om ruimte te maken 

voor een hoofdentree aan de straat kon hij echter niet anders dan bij de twee 

hoofdtoegangen vestibule en trappenhuis omdraaien: de vestibule kwam aan 

de straatzijde, het trappenhuis aan het binnenhof. Als hij nu, volgens zijn 

eigen logica, de torens met de trappen mee verplaatste, zouden deze letterlijk 
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achter de noklijn van de kap verdwijnen en zou het poortmotief uit de 

voorgevel verloren gaan. Hij moest dus kiezen en liet uiteindelijk het verhaal 

dat hij het gebouw wilde laten vertellen prevaleren boven zijn rationele 

beginselen: hij hield vast aan het poortmotief, de torens bleven op hun plaats 

en kwamen zo als loze ruimten boven de vestibules en de overlopen te 

staan.99 Wel handhaafde hij twee toegangsdeuren in de doorrit, in de hoop 

dat deze ooit als hoofdentree zouden fungeren, en maakte hij monumentale 

entreeportalen aan de binnenplaatsen – die op zich functioneel waren in het 

tentoonstellingscircuit. Daarmee hield hij in ieder geval symbolisch de 

mogelijkheid open om in de toekomst alsnog een ontsluiting via de poort 

en/of de binnenplaatsen te realiseren.100 

De aanpassingen aan de toegangen leidden tot een heroverweging van de 

plattegrond en de opstand als geheel. ‘Ingevolge deze wijziging’, zo schreef hij 

de minister, ‘is het parallellogram, waarin de vestibule met trapzaal besloten 

was 1.30 meter vooruit geschoven en worden de binnenplaatsen tot 

regelmatige, langwerpige vierhoeken gevormd door [ook] de traptorens, die 

tegenover de vorigen uitsprongen, naar de zuidzijde aan den achtergevel te 

brengen. Tevens heeft de doorrid twee vrije travées meer verkregen, 

waardoor de verlichting aanmerkelijk gewonnen heeft.’ Met de nieuwe entree 

verbeterde hij dus in één moeite door de lichtinval in de binnenplaatsen en de 

doorrit en gaf hij, door het verplaatsen van de trappenhuizen aan de 

zuidzijde, het poortmotief ook in de achtergevel nadrukkelijk gestalte. Het 

‘organisch’ ontwerpen was inmiddels een automatisme voor Cuypers: een 

verandering in de organisatie leidde automatisch tot een complete revisie van 

de dispositie van het museum. 

Ook de middenas werd ingrijpend gewijzigd. De erezaal was in het 

prijsvraagontwerp slechts geleed door een reeks dragende zuilen, op de maat 

van de gewelven voor de wand geplaatst. Cuypers verdeelde de lange zaal nu 

in drie verschillende ruimten: een voorzaal, een erezaal en een 

Rembrandtzaal, elk met een aparte oplossing voor het licht. In zijn eerste 

ontwerp was het voorste deel van de erezaal door twee meer naar het midden 

geplaatste zuilen en korte dwarswanden al enigszins afgescheiden als een 

voorzaal. Met de verplaatsing van de trappenhuizen kon hij de vestibules op 
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de verdieping hieraan toevoegen, zodat hier een brede zaal ontstond als ‘meer 

monumentalen’ toegang tot de erezaal. De gewelven van deze voorzaal 

werden extra hoog opgetrokken om ruimte te maken voor drie grote 

boogvensters in de gevel. Volgens de rijksadviseurs moest de lichtinval hier 

verbeterd worden. Maar dat lijkt niet de voornaamste drijfveer te zijn geweest 

voor deze wijziging. Cuypers stelde voor de boogvensters te voorzien van 

gebrandschilderd glas – ‘eene kunstindustrie welke bij onze voorouders zóó 

zeer in bloei, thans in ons vaderland weer schijnt te herleven en eene schoone 

toekomst tegemoet gaat’ – en liet daarmee blijken in de nieuwe dispositie een 

heel ander rol te zien voor de voorzaal. ‘De hoge wanden zouden’, zo stelde 

hij, ‘door historische muurschildering moeten versierd worden’ om op die 

wijze een ‘waardigen’ toegang te vormen tot de zalen met de 

‘kunstgewrochten van Rembrandt, Van der Helst, Frans Hals, Govert Flink, 

de Keyzer, Moreelsen en Karel Dujardin’. Het eerder geopperde idee de 

binnenplaats aan te kleden als een iconografisch geladen voorportaal voor het 

museum werd nu losgelaten op de nieuwe voorzaal. Van vestibule werd deze 

opgewaardeerd tot het ruimtelijk en iconografisch uitgangspunt van het 

tentoonstellingscircuit – culminerend in de Rembrandtzaal. Met de hoge 

gebrandschilderde ramen en de forse kap werd deze nieuwe functie ook 

duidelijk uitgedrukt in de gevel. Via een omweg bracht Cuypers zo de 

historische zaal uit het museum Willem I terug in het museum, nu echter niet 

meer als gedenkplaats voor het vorstenhuis en zijn betekenis voor de 

ontwikkeling van de Nederlandse natie, maar als allegorie op de kunsten en 

hun betekenis voor de samenleving. Het iconografisch programma zou 

uiteindelijk – volgens een beschrijving uit 1885 – niet minder bieden dan 

‘zinnebeeldig eene vertegenwoordiging van de geheele waereld’, maar de 

nadruk lag op de verbeelding van de kunsten en de Nederlandse 

kunstgeschiedenis.101 Van een koninklijk museum werd het Rijksmuseum – 

ook in het beeldprogramma – onmiskenbaar een burgerlijk gebouw. Dit 

beviel de koning niet, wat mag blijken uit zijn neerbuigende opmerking dat 

het middendeel van het museum te veel weg had van een ‘boterhal’, en was 

waarschijnlijk de reden waarom hij, jaren later, zou weigeren zijn vakantie uit 

te stellen om het gebouw te openen. 
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De erezaal moest eveneens ingrijpend worden gewijzigd. In zijn memorie van 

toelichting bij het herziene plan gaf Cuypers daarvoor als eerste een 

tentoonstellingstechnische reden. Schilderijen van verschillende grote 

meesters, zo was hem gebleken, moesten niet te dicht bij elkaar hangen. Een 

tafereel ‘in een zeer warmen toon geschilderd’ en een ander ‘van meer koelere 

opvatting’ zouden elkaar schaden, zo hield hij de minister voor: ‘zelfs 

Rembrandt, geplaatst naast Van der Helst, doen aan elkander afbreuk’.102 

Om dit te voorkomen werd de zaal verdeeld in vijf afdelingen, met door het 

midden een monumentale passage. Iedere meester kon zo apart bekeken 

worden, zonder ‘eene vergelijking tot studie’ te beletten. Een belangrijker 

argument voor de nieuwe indeling was echter het licht. Door de geleding in 

een middenpassage met aan weerszijden ‘vakken’, zoals Cuypers ze aanduidt, 

konden deze laatste veel beter belicht worden. Boven de middenpassage 

handhaafde hij de meloengewelven, monumentale, koepelachtige 

ribgewelven, met een ring met lichtopening in plaats van een sluitsteen.103 

Deze waren ondeugdelijk voor het belichten van schilderijen, zoals expliciet 

aangegeven door Magnus, maar voldoende voor een monumentale doorgang. 

De ‘vakken’ kregen ieder een apart lichtplafond van een wat ongebruikelijke 

halfronde vorm, als kapellen aansluitend bij het middenschip. Met deze – in 

wezen basilicale – opzet vond hij een compromis tussen de technische eisen 

voor de belichting van schilderijen en zijn verlangen een monumentale 

middenas te maken in het museum, als antwoord op de publieke doorrit. 

Voor Rembrandt ontstond bijna als vanzelf een eigen zaal aan het einde van 

deze as. De zaal kreeg een royaal lichtplafond over de volle breedte, om de 

Nachtwacht, als schilderij der schilderijen, te voorzien van voldoende licht. 

Hoe Rembrandt zijn opmerking bij de Nachtwacht: ‘hangt mij op een sterck 

licht’ precies had bedoeld, zou echter onderwerp van discussie blijven.104 De 

Stuers gaf tijdens de bouw enige aanwijzingen hoe het schilderij te hangen, 

maar dit voldeed niet. Kort na de opening werd, naar voorbeeld van Magnus, 

een laag hangend zwart velum aangebracht in het midden van de zaal,105 

opdat de beschouwer in het schemerduister zou staan, terwijl er een sterk 

licht viel op het schilderij. Maar ook deze belichting beviel niet en na veel 

discussie werd in 1906 een aparte uitbouw gemaakt aan de achterzijde van 
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het museum, waar de Nachtwacht met zijlicht gezien kon worden, zoals ooit 

in de Schuttersdoelen en wellicht bedoeld door Rembrandt. Ook dat voldeed 

niet en in 1925 keerde het schilderij terug naar de oorspronkelijke zaal en 

werd daar op een zijwand tentoongesteld onder steeds veranderde 

verlichting.106  

De lange, ongelede erezaal uit Cuypers’ eerste ontwerp veranderde zo, door 

de veranderingen aan de ontsluiting en de verbeteringen van het licht, in een 

enfilade van drie iconografisch geladen ruimten: de voorzaal, de erezaal (met 

‘vakken’) en de Rembrandtzaal. In het definitief ontwerp werden de drie 

zalen – door wanden van elkaar gescheiden en de doorgangen voorzien van 

gordijnen, om hinderlijke overstraling als gevolg van de verschillen in 

lichtsterkte tussen de zalen te voorkomen. De topstukken van de collectie, 

getoond in de erezaal, werden als het ware ingekaderd tussen een verbeelding 

van de cultuur – de voorzaal – en het hoogtepunt van de Nederlandse kunst – 

de Rembrandtzaal met de Nachtwacht. Zo slaagde Cuypers er in uit een voor 

hem ongewenste dispositie uiteindelijk een ruimtelijk ensemble te creëren 

dat de gang naar het museum, het binnengaan van het gebouw en de opgang 

naar de collecties, met als hoogtepunt de Nachtwacht, welhaast verhief tot 

een rite de passage.107 
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De ‘mise en scène’ van het gebouw 

 

Bij het gewijzigd ontwerp voor het museum van 31 mei 1877 leverde Cuypers 

een perspectieftekening, waarmee hij een directe relatie legde tussen dit 

ensemble en de openbare ruimte van de stad. Cuypers toont het museum in 

een met zorg geregisseerde stedenbouwkundige context, aan drie zijden 

omringd door regelmatig uitgelegde grachten, bebouwd met in baksteen 

opgetrokken grachtenpanden en aan de achterzijde – net zichtbaar – een wijk 

met aaneengesloten woonhuizen en villa’s naar het voorbeeld van de 

Vondelstraat. De symmetrische voorgevel maakt vanachter een voorplein en 

tuin monumentaal front naar de oude stad, terwijl de vrijer uitgewerkte 

zijgevels – ook weer geplaatst in een tuin – op schilderachtige wijze een 

verband leggen met de omringende woonhuisbebouwing. Op de voorgrond is, 

tussen de Lijnbaansgracht en de Singelgracht, een plantsoen getekend en het 

museum presenteert zich zo over zijn volle breedte aan de oude stad. In de 

marge van de perspectief zijn een aantal inzetten getekend, die veelzeggend 

zijn voor de boodschap die Cuypers met deze tekening wilde overbrengen: 

een plattegrond van de stedenbouwkundige situatie, inkijkjes in de doorrit en 

de erezaal en details van de kruiskozijnen in de voorgevel en van de 

doorgangen tussen de zalen in het museum.108  

Het gebruik van de perspectieftekening als middel om de aandacht te 

vestigen op het schilderachtig effect van het museum in zijn omgeving is 

direct te herleiden tot Viollet-le-Duc. In het zevende Entretien, verschenen 

tussen 1859 en 1863, kritiseerde hij het verlies aan samenhang in de stad als 

gevolg van de dwangmatige toepassing van de symmetrie in het 

ontwerpwerk. Daarbij schoof hij de perspectieftekening naar voren als het 

middel voor de architect om in de ontwerpfase greep te krijgen op het ‘effect’ 

van het gebouw en zijn ‘mise en scène’.109 Tot in de Middeleeuwen was er, zo 

stelde hij, een vanzelfsprekend verband tussen het gebouw en de plek waar 

dit werd opgetrokken. Maar met het concipiëren van gebouwen op papier, 

zoals architecten werd geleerd aan de École des Beaux-Arts, was dit verband 

verbroken. In een felle tirade zet hij de leerlingen van de École neer als 

ontwerpers die niet beter kunnen dan in het platte vlak vier gelijke gevels 
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tekenen voor een doos die vervolgens willekeurig ergens in de stad wordt 

gezet, zonder rekening te houden met de perspectivische effecten en de 

silhouetwerking ter plaatse. Als het gebouw zou worden geïsoleerd op een 

podium – zoals bij de Romeinse tempels of het paleis in Versailles – dan had 

deze liefde voor de symmetrie nog enige zin: de compositie van het gebouw is 

dan in één oogopslag te begrijpen. Maar nee, deze ‘vette joekels’ stonden 

ingesloten in de stad, hun sokkels in het gewoel van het straatleven, de 

façades slechts elk apart te bewonderen. Programma’s werden gemarteld, het 

gebruik geweld aangedaan, het gezond verstand voor de gek gehouden, zo 

fulmineerde hij voort, alleen maar om het visuele geheugen te bevredigen van 

de enkeling die de moeite nam de vaak vele honderden meters te lopen die 

nodig waren om vast te stellen dat de ene gevel inderdaad gelijk was aan de 

andere, dat de ene binnenhof inderdaad identiek was aan de volgende. De 

Grieken glorieerden in de kunst van de ‘mise en scène’ in hun steden; de 

Romeinen wisten de natuur grandioos te bespelen met het neerzetten van 

hun tempels, maar in de moderne tijd werd op iedere meter ruimte om een 

gebouw beknibbeld. En als een gebouw eens werd vrijgelegd, dan werd het 

niet verbonden aan de structuur van de stad, maar omringd door een 

betekenisloze ruimte, een ‘désert’, waardoor het slechts werd gekleineerd, 

aldus Viollet-le-Duc.110 Via de perspectieftekening kon dit verloren verband 

tussen het gebouw en de openbare ruimte worden hersteld. Deze dwong de 

architect als het ware om bij de uitwerking van het gebouw rekening te 

houden met de situatie, dat wil zeggen de oriëntatie, de werking van licht en 

schaduw, de ‘entourage’ en de hoogteverschillen in het terrein.  

Als voorbeeld schoof Viollet-le-Duc vervolgens – enigszins verrassend – de 

Italiaanse architectuur van de Middeleeuwen en de Renaissance naar voren. 

Deze was weliswaar veruit de mindere van de Franse, zo voegde hij toe, maar 

zelfs het slechtste gebouw in Italië was met zorg neergezet ‘pour produire de 

l’effet’; het schilderachtige, ‘le pittoresque’ speelde in Italië altijd een rol en 

daar konden ook de Fransen nog wat van leren.111 Cuypers las dit Entretien 

waarschijnlijk vlak voor zijn vertrek naar Italië in 1863 en het moet hem 

onderweg extra alert hebben gemaakt op dit aspect van de Italiaanse 

architectuur. Viollet-le-Duc spreekt, net als Pugin, met opzet over het ‘effect’ 
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van het gebouw, liever dan de term ‘schilderachtig’ te hanteren. Het ging 

hem, zo laat hij in zijn betoog duidelijk blijken, niet om het – meer passieve – 

gegeven van een schilderachtige compositie, als afgezet tegen een 

symmetrisch beeld, maar om de reactie van het gebouw op zijn omgeving en 

het ‘effect’ dat dit heeft op de beschouwer. Het ging hem niet om de 

introductie per se van een ander architectonisch beeld, een andere esthetiek, 

maar om het incorporeren van de dynamiek in de driehoeksverhouding stad-

gebouw-beschouwer in het ontwerp.  

Cuypers lijkt de perspectieftekening niet per se nodig te hebben gehad om 

greep te krijgen op het ‘effect en de ‘mise en scène van zijn gebouw’. Er zijn 

geen perspectiefschetsen van zijn hand voor het Rijksmuseum bewaard 

gebleven en ook bij andere projecten maakte hij deze hoogst zelden. Hij zal 

inmiddels voldoende ervaring hebben opgebouwd in het inpassen van 

gebouwen en dit proces speelde zich af in zijn hoofd – wat mag worden 

beschouwd als een belangrijk aspect van zijn ontwerptalent. Wel benutte hij 

de perspectief als strategisch hulpmiddel in zijn pogingen greep te krijgen op 

de stedenbouwkundige ontwikkelingen rond het museum. Om te voorkomen 

dat het onzichtbaar aan de rand van de stad kwam te staan en verloren zou 

raken in de leegte, de ‘désert’ van de stadsuitbreiding, waren aanpassingen 

nodig en hij moest zowel de minister als het gemeentebestuur van 

Amsterdam overtuigen dat hier extra maatregelen voor moesten worden 

getroffen. Gezien de extreme zuinigheid van het gemeentebestuur en het 

noodgedwongen pragmatisme van de dienst Publieke Werken was dat geen 

eenvoudige zaak. 

Het tekeningetje van de stedenbouwkundige situatie onder aan het blad 

onderstreept dat hij met de perspectief inderdaad een wensbeeld presenteert. 

Het geeft in hoofdzaken de in mei 1877 geldende bewerking van het 

crinolineplan weer, maar Cuypers heeft er een aantal elementen in 

opgenomen uit een amendement op dit plan dat hij in december 1876 had 

ingediend bij B en W van Amsterdam.112 Meteen na zijn benoeming tot 

Architect der Rijksmuseumgebouwen begon hij zich te bemoeien met de 

toekomstige omgeving van het gebouw. Hij had voorgesteld de middenas van 

de nieuwe wijk achter het museum te verbreden tot een boulevard van 45 
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meter – Kalff had deze straat 20 meter breed getekend – en een identieke 

maat aan te houden voor de doorgang vanuit de Spiegelgracht. De 

middenrisaliet met de torens zou zo beter uitkomen in het perspectief van de 

omliggende straten. Hij wist dat de gemeenteraad niet erg gevoelig was voor 

esthetische argumenten en benadrukte dat zijn voorstel ook financieel 

voordelen had: de brede boulevard zou de waarde van de aanliggende kavels 

verhogen. Ook het plantsoen dat hij tekende tussen de Singelgracht en de 

Lijnbaansgracht, was een strategisch opzetje. Het ging er vooral om het plan 

van de gemeente tegenover het museum de nieuwe overdekte groentemarkt 

te bouwen van tafel te krijgen. Weer hield hij daarbij rekening met de 

financiën: met zijn amendement van 1876 had hij een variantontwerp 

ingezonden, waarin het plantsoen is vervangen door een meer bescheiden 

plein, ingekaderd door nieuw op te trekken bouwblokken. Daarmee konden 

de kosten van de aanleg worden terugverdiend.113  

Toen hij in mei 1877 – dus vrijwel gelijktijdig met het indienen van het 

herziene ontwerp – in de krant las dat de Commissie van Bijstand voor 

Publieke Werken overwoog de groentemarkt een andere plaats te geven in 

verband met de komst het museum, betuigde hij meteen zijn steun aan dit 

plan in een brief aan burgemeester Den Tex. De omgeving van het museum 

zou hierdoor ‘in aanzien winnen’, schreef hij en de bezoeker van de 

kunstverzamelingen zou niet gehinderd worden door het ‘ongerief’ van de 

markt. Hij pleitte er nog eens voor de ruimte tussen de Singel- en de 

Lijnbaansgracht zo veel mogelijk onbebouwd te laten en tegenover het 

museum ‘een ruim plein sierlijk aan te leggen, hetwelk met smaak beplant er 

zeker veel toe zal bijdragen om aan dit gedeelte (van de stad) een 

alleraangenaamst aanzien te geven’.114 Een markt, zo blijkt de opvatting van 

Cuypers, verdroeg zich niet met de gemoedstoestand van een 

museumbezoeker, anticiperend op zijn confrontatie met de nationale 

kunstverzamelingen. Het alledaagse en het representatieve moesten – 

overigens typerend voor het denken in zijn tijd – van elkaar gescheiden 

worden. En dat moest ook tot uitdrukking komen in de vormgeving van de 

openbare ruimte.115 Pleinen werden in de negentiende eeuw nadrukkelijk 

naar type onderscheiden en met de ontworpen beplanting karakteriseerde 
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Cuypers het plein onmiskenbaar als een sierende en recreatieve ruimte, een 

‘Gartenplatz’ als overgang tussen de drukte van de stad en de meer gewijde 

sfeer van het voorplein van het museum.116 

Op zich was dit geen originele gedachte. Op veel plaatsen in Europa – Wenen 

voorop – werden de vestingwerken omgebouwd tot representatieve, soms 

parkachtig aangelegde zones tussen de gegroeide structuren van de oude stad 

en de geordende uitbreidingen in het schootsveld, gedomineerd door 

boulevards en aangekleed met monumentale openbare gebouwen, luxueuze 

appartementenblokken en vrijstaande villa’s. Dit proces kwam in Nederland 

pas goed op gang na de Vestingwet van 1874 – in relatief sobere vorm – maar 

er was een aantal vroege voorbeelden, waaronder Arnhem. De inzet van 

pleinen als verbindend element tussen de oude en de nieuwe stad was daarbij 

niet ongebruikelijk. Rose had dit in Rotterdam al in de jaren veertig – zonder 

succes – voorgesteld. Ook in Amsterdam kwam dit proces slechts 

mondjesmaat op gang. De ontmanteling van de vesting was al rond 1840 

begonnen. Maar bij gebrek aan gemeentelijk grondbezit buiten de singel 

kregen nieuwe stedelijke functies en bedrijven als de gasfabriek, de 

gevangenis, de kazerne, het slachthuis en de groentemarkt een plaats op de 

bolwerken en deze behielden een sterk utilitair karakter.117 Sarphati en 

Outshoorn hadden met de situering van het Paleis voor Volksvlijt de 

stedenbouwkundige potentie van de bolwerken laten zien. Maar deze was 

zowel door Van Niftrik als Kalff in hun uitbreidingsplannen grotendeels 

genegeerd. Zij zagen vooral de mogelijkheden voor een rendabele exploitatie 

van schaarse en kostbare gemeentegronden. In die zin was Cuypers’ 

amendement bijzonder en het had effect: in september 1877 ging de 

gemeenteraad om en nam een nieuw plan aan voor de museumterreinen. 

Kalff had een compromis getekend tussen het streven van Cuypers naar ‘een 

mooi en onbelemmerd uitzicht op het museum’ en de zorg van B. en W. over 

de ‘financiële krachten’ van het gemeentebestuur: de ‘museumstraat’ zou 30 

meter breed worden en het groene plein tussen Singel- en Lijnbaansgracht 

werd een villaparkje, als tegelijk rendabel en fraai kader voor de doorkijk van 

de oude stad naar het museum.118  

Daarmee waren het aanzicht van de voorgevel en de plaats van het 
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poortmotief in het perspectief vanuit de oude stad zeker gesteld. Maar 

Cuypers hield ook de context van de zij- en achtergevels zorgvuldig in het 

oog. In zijn voorstel aan B en W uit 1876 had hij ter zijde van het museum 

plantsoentjes getekend. Dit in de hoop te voorkomen dat het gebouw strak 

ingekaderd zou worden door aangrenzende bebouwing. Een ruim zijaanzicht 

was nodig om het gebouw ook als driedimensionale compositie te kunnen 

ervaren. Met de afwijzing van de uitbreidbare variant, volgend aan de 

contouren van het bouwterrein, kon het museum niet als vanzelfsprekend 

geïntegreerd worden in de stedelijke structuur. Het idee met het gebouw de 

omliggende straten en pleinen vorm te geven en het daaraan zijn betekenis te 

laten ontlenen, moest Cuypers loslaten. Om het rechthoekige gebouw, 

geplaatst aan de top van een driehoekig terrein, zijn nationale betekenis waar 

te doen maken, moest het de ruimte krijgen. De plantsoentjes werden 

overgenomen door Kalff, met als opvallendste succes voor de Cuypers dat de 

kop van de P.C. Hooftstraat – al vol in ontwikkeling – aan de oostkant 

onbebouwd bleef. ‘Een singeltje om’ was een klassiek zondags uitje voor de 

Amsterdammer en wandelend van het Leidseplein, via het Leidse Bosje en 

langs het Vondelpark naar het Rijksmuseum zou dit nu, na het ronden van de 

kop van de P.C. Hooftstraat, in zijn volle omvang en rijke coulissewerking 

beleefd kunnen worden.  

De ruime tuin achter het museum verzekerde van meet af aan een blijvend 

vrij zicht op de achtergevel. In zijn stedenbouwkundige schets bij de 

perspectief tekende Cuypers nog de uitwaaierende straten van het 

crinolineplan. Maar ook aan deze kant van het gebouw had hij een 

aangepaste omgeving in gedachten. Juist in de zuidgevel – hij behandelde 

deze niet als achtergevel – wist hij de wijzigingen in het programma optimaal 

in te zetten om zijn opvattingen over het organisch verband tussen functie, 

compositie en stedelijke context tot uitdrukking te brengen en het gebouw 

naar rationeel beginsel te ‘silhouetteren’. Het zuidwestelijk hoekpaviljoen met 

de bibliotheek werd – toen deze eenmaal was opgenomen in het programma 

– stap voor stap uitgewerkt tot een apart bouwdeel met een duidelijk 

afleesbare eigen functie. Dit proces is goed te volgen in de reeks 

gevelontwerpen gemaakt tussen 1875 en 1881 en blijkt niet alleen verband te 
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houden met de uitwerking van de westgevel, zoals eerder beschreven, maar 

ook met de ontwikkeling van de zuidgevel, in het bijzonder van het 

hoekpaviljoen aan de zuidoostzijde en de toevoeging van een vrijstaande 

directeurswoning in 1876.  

De Stuers vond het, met oog op de professionalisering van het 

museumbedrijf, noodzakelijk dat er één hoofddirecteur zou worden 

aangesteld boven de drie zittende directeuren van het prentenkabinet, de 

schilderijenverzameling en het Nederlandsch Museum. De Rijksadviseurs 

vielen hem hierin bij. Deze moest een dienstwoning krijgen bij het museum. 

De minister had bezwaren, maar hij kreeg zijn zin en Cuypers greep het 

nieuwe motief dankbaar aan om een statement te maken.119 Hij zette de 

directeurswoning als een aparte villa vrijstaand vóór het zuidoostelijk 

hoekpaviljoen en benutte deze voor een publieke les in ‘pondération’. In een 

toelichting bij het ontwerp voor de villa in het Bouwkundig Tijdschrift – zijn 

enige gepubliceerde toelichting bij het Rijksmuseum – legt hij uit dat het er 

bij de plaatsing van de directeursvilla niet om ging ‘een zoogenaamd 

symmetrisch geheel’ te vormen met de bibliotheek, maar ‘een waardige en 

tevens praktische woning voor de Direkteur te stichten, waarvan de uiterlijke 

lijnen een harmoniesch geheel met de hoofdgebouwen vormen’.120 Met het 

nadrukkelijk tegenover elkaar stellen van ‘harmonie’ en ‘symmetrie’ 

presenteerde hij de zuidgevel als een manifest voor een zich vrij uit functie en 

constructie ontwikkelende compositie, daarbij direct refererend aan Viollet-

le-Ducs weerzin tegen de symmetrie als opgelegd compositieschema.121 De 

zuidgevel is echter in hoofdopzet symmetrisch en in feite legde Cuypers hier 

weer ‘pondération’ over symmetrie, op zoek naar een balans tussen vrijheid 

en regelmaat, tussen orde en organiciteit.  

De villa en de bibliotheek vormen tegelijk een trait-d’union met de 

toekomstige bebouwing op de terreinen achter het museum. Kalff had hier 

(vrijstaande) woonhuizen voorgesteld. In zijn stedenbouwkundige schets, 

gevoegd bij de perspectieftekening, durfde Cuypers het blijkbaar niet aan ook 

hier zijn ideaalbeeld aan te geven. Hij tekende volgzaam de vijf radiaalstraten 

voorgesteld in het crinolineplan. Maar via een omweg werd ook deze situatie 

uiteindelijk naar zijn hand gezet. Bij het verbreden van de museumstraat liet 
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Kalff twee radiaalstraten vervallen. Zo ontstonden tegenover het museum 

grote bouwblokken met royale percelen die ‘aanzienlijke huizen’ zouden 

aantrekken, precies zoals Cuypers het wilde.122 Deze logische, 

schilderachtige, aaneenschakeling van woonhuizen zou een passend 

antwoord zijn op de architectuur van het museum en met de zuidgevel een 

sprekend decor vormen aan weerszijden van de museumtuinen; de sterk 

vooruitspringende bibliotheek en de vrijgeplaatste directeursvilla zouden 

deze groene ruimte als coulissen aan de zijkanten afsluiten. Ondanks de diepe 

ligging zou de tuin zo, omringd door een ‘harmonisch’ samenhangende 

bebouwing, als een verdiept groen plein een ruimtelijk contrapunt vormen 

voor het museum in de nieuwe woonwijk. 

  

Met dit alles had Cuypers, zo lijkt het, de stedenbouwkundige context van zijn 

museum behoorlijk in de greep en zowel het aanzicht vanuit de oude stad als 

het toekomstig perspectief vanuit de nieuw ontworpen woonwijk redelijk 

onder controle. Er was echter nog een belangrijk aspect dat zijn aandacht 

vroeg: de hoogte van het gebouw. Al in de memorie van toelichting 

voorspelde hij dat het museum, kijkend vanuit de Spiegelgracht: ‘als achter 

een dijk [zou] wegzinken’ in de diepgelegen polder. De Binnendijkse polder 

lag bijna twee meter lager dan het maaiveld in de oude stad en B en W van 

Amsterdam weigerden met het oog op de kosten terreinen voor 

stadsuitbreiding integraal op te hogen alvorens deze uit te geven voor 

bebouwing – een oude grief van Van Niftrik.123 Om het museum ‘wat de 

ligging betreft in overeenstemming te brengen met de omgeving’ was het dan 

ook noodzakelijk de voet van het gebouw te verhogen.124 Bij het ontwerpwerk 

aan het Muzeüm Koning Willem I was Cuypers al geconfronteerd met dit 

probleem; nu hield hij het van het begin af in het oog. Weer voegde hij in zijn 

plan ongevraagd een kelder toe. Deze had weliswaar een aanwijsbaar 

praktisch nut: de hoeveelheid technische installaties en de behoefte aan 

dienstruimten was, als gezegd, fors toegenomen. Maar weer gaf hij ook een 

esthetisch argument: de kelder werd ‘gemotiveerd’, zo schreef hij in de 

toelichting, door de ‘meerdere verhevenheid’ die deze aan het gebouw zou 

geven.125 Hij won iets aan hoogte dankzij de slappe grond in de polder, die 
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een zandstorting van vier decimeter nodig maakte om te kunnen bouwen. 

Maar met de kelder was dit niet voldoende om het aanzicht van zijn gebouw 

te redden. Om het probleem tot op de centimeter in de greep te krijgen 

overlegde hij een aantal malen met Van Niftrik over de exacte peilmaten in de 

polder en de hoogtes van de aan te leggen wegen rond het museum. Hij wist 

de eis riolering aan te leggen – daartoe had Van Niftrik het gemeentebestuur 

inmiddels wel weten te bewegen – te benutten om het voorplein en het 

wegdek in de doorgang op te hogen en dit gelijk te trekken met de 

Stadhouderskade en de drie omliggende bruggen.126 Het belang hiervan liet 

hij duidelijk zien op de perspectief: het plantsoen, de brug, het voorplein en 

de doorrit zijn daarop getekend als een samenhangende reeks openbare 

ruimten. Hij meldde de extra kosten aan de minister, die het ophogen moest 

betalen, maar hield de mededeling wat schimmig, waarschijnlijk omdat hij 

nog niet tevreden was. In 1878 viel het besluit het Nederlands Museum te 

verhuizen naar het Rijksmuseum en daarvan wist hij uiteindelijk gebruik te 

maken om het hele gebouw een meter omhoog te doen komen. Hij plaatste 

een deel van de opstelling in de kelders en vond daarmee eindelijk een 

argument deze integraal op te hogen.127 Zo wist Cuypers stap voor stap te 

bereiken dat het middendeel van het museum hoger kwam te staan dan de 

bovenkant van de brug over de Singelgracht.128 En daar was het allemaal om 

begonnen: ‘deze lijn behoort in een klimmende richting te loopen’, zo stelde 

hij in een notitie aan de minister, geschreven ter onderbouwing van de 

inmiddels tot grote hoogte opgelopen meerkosten.129 Om optimaal effect te 

hebben als poort moest het middendeel steeds van top tot voet, in zijn volle 

maat, zichtbaar zijn in het doorzicht vanaf de Spiegelgracht.  

Door gebruik te maken van de stedenbouwkundige en programmatische 

ontwikkelingen in en rond het museum – of dat nu de techniek van het 

bouwen in de polder betrof, de veranderingen in het denken over de 

stadsuitbreiding bij de Amsterdamse gemeenteraad of het groeiend 

enthousiasme waarmee vanuit Den Haag collecties aan het Rijksmuseum 

werden toegevoegd – wist Cuypers de ideale ‘mise en scène’ van zijn 

museum, weergegeven in de perspectieftekening, goeddeels te realiseren. 

Gelet op de zeker in esthetische zin minimale marges van de negentiende-
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eeuwse stedenbouw mag dat worden gezien als een huzarenstukje. De 

goedkeuring door de gemeenteraad van het aangepaste stedenbouwkundig 

plan voor de Museumterreinen in september 1877 kan dan ook worden 

beschouwd als een belangrijk succes voor Cuypers en deze vormt tegelijk een 

bescheiden, maar belangrijke doorbraak in het denken over de relatie tussen 

het openbare gebouw en de publieke ruimte in de stad in Nederland. Een in 

wezen monumentale, naar Haussmann verwijzende stadsuitleg, met 

regelmatige straatpatronen en openbare gebouwen als dominanten vrijstaand 

geplaatst in formele assen, kreeg een schilderachtige uitwerking. Of, preciezer 

gezegd: door de schilderachtige interpretatie van een openbaar gebouw, met 

vier verschillende gevels, ieder voorzien van een bijpassende ‘mise en scène’, 

kreeg het monumentale stadsbeeld een nieuw aanzien, een nieuw ‘effect’.  
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De correctie van het perspectief 

 

Bij het optimaliseren van het effect van het gebouw hoorde nog een aspect: de 

correctie van het perspectief. Dit is moeilijk te zien in de perspectieftekening, 

maar uit de opstanden en de doorsneden blijkt duidelijk dat Cuypers de 

overstekken en de profielen van het gebouw aanpaste aan de zichtlijnen vanaf 

het maaiveld. 

Uit bezwaar tegen de maatvoering in classicistische gebouwen, waar met het 

groter worden van het geheel ook de onderdelen en de details groter werden, 

had Pugin het beginsel van multiplicatie geïntroduceerd: de vergroting van 

het aantal details bij het groter worden van een gebouw. In plaats van zich 

proportioneel te vergroten, zoals in de classicistische architectuur, moest een 

gebouw zich met een groeiend programma als het ware vermenigvuldigen en 

bij de dimensionering van ieder deel moest de menselijke maat als 

uitgangspunt worden genomen. Zo zou het gebouw zich steeds in zijn ‘ware’ 

afmetingen tonen en kon de beschouwer zich daar – letterlijk – aan afmeten. 

Dat zou het hem gemakkelijker maken – en daar ging het Pugin om – zich 

met het gebouw en zijn functies te associëren. Bij de behandeling van 

Cuypers’ kerkontwerpen werd al op dit fenomeen gewezen. Een goede 

leesbaarheid van de geledingen van het gebouw was daarbij essentieel en een 

juiste detaillering van de profielen, de ‘mouldings’, in overeenstemming met 

de zichtlijnen, speelde hierbij een belangrijke rol, zo legt Pugin uit.  

Viollet-le-Duc hanteerde hetzelfde principe en uit het negende Entretien, 

verschenen in 1863, had Cuypers geleerd hoe hij de triangulatuur kon 

gebruiken om een zich multiplicerend gebouw te proportioneren. Viollet-le-

Duc had een voorkeur voor de toepassing van de gelijkzijdige driehoek, 

waardoor incommensurabele, geometrische maatverhoudingen ontstaan – de 

zogenaamde ‘dissemblances’ – in tegenstelling tot de gelijksoortige, 

aritmetische verhoudingen in de klassieke architectuur.130 Daarmee werd het 

oog van de beschouwer als het ware onbewust gewezen op het feit dat het 

gebouw niet bestond uit repeterende identieke elementen, maar dat het was 

samengesteld uit naar hun functie verschillende delen. De triangulatuur was, 

als gezegd, lang bekend, zeker binnen de neogotische beweging, als 
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hulpmiddel bij het construeren van de spitsboog.131 Pugin had de toepassing 

uitgelegd in de Contrasts en propageerde deze omdat de constructie hiermee 

tegelijkertijd een symbolische lading kreeg: het gehele gebouw werd zo als het 

ware doortrokken van de Heilige Drie-eenheid.132 Voor Viollet-le-Duc was het 

ontwerpen op systeem, zoals eerder behandeld, een neutraal hulpmiddel, een 

‘système général’, dat als onderlegger fungeerde voor de ontwerper bij het 

ordenen van een uit ongelijksoortige elementen opgebouwde compositie. 

Tegelijk hielp het, ondanks zijn haast onmerkbare aanwezigheid, de 

beschouwer de ‘dissemblances’ toch als een harmonisch geheel te ervaren, als 

een ‘eenheid in veelheid’.133 Evenals Pugin waarschuwde Viollet-le-Duc bij de 

toepassing van de triangulatuur de zichtlijnen vanaf de straat in de gaten te 

houden en perspectivische verkortingen, die ontstonden als gevolg van 

wisselende hoogtes, voorsprongen of uitkragingen in de gevel, optisch te 

corrigeren. Het ontwerpsysteem was een leidraad, zo waarschuwde hij, geen 

absolute maatstaf.134 Dat kon ook niet, zo legde hij uit, want alleen al door de 

programmatische beperkingen bij het bepalen van hoogtematen was het 

nodig soms kunstgrepen (‘l’artifice’) toe te passen in de detaillering en te 

vergroten wat vanaf de straat gezien te klein zou lijken en te verkleinen wat 

zich te groot zou voordoen. Om te maken dat een gebouw zich in de 

werkelijke maat, in de volle hoogte, aan de beschouwer presenteerde – 

hoogte was ook bij Viollet-le-Duc een belangrijk thema – was het soms nodig 

de maatverhoudingen optisch te corrigeren. Ook als daarmee de logica 

geweld werd aangedaan. Cuypers was hier letterlijk tegen aangelopen bij het 

ordenen van de verdiepinghoogten in het vooraanzicht van het Rijksmuseum.  

Nu kan het perspectief onmogelijk voor alle aanzichten tegelijk gecorrigeerd 

worden en Cuypers moest een ideaal aanzichtspunt bepalen. Bij de voorgevel 

van het Rijksmuseum koos hij – zo valt eenvoudig te reconstrueren – voor 

het perspectief van de wandelaar langs de Stadhouderskade. De bovenkanten 

van de kordonbanden, de vensterbanken en de tussendorpels zijn naar mate 

ze hoger in de gevel zitten scherper afgeschuind. Zo wordt voorkomen dat het 

opgaand muurwerk boven de banden aan het oog wordt onttrokken – bij de 

ver uitkragende vlakke lijsten van de renaissance een probleem, waar Pugin 

ook op had gewezen135 – en behouden de delen van de gevel voor de 
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beschouwer op straatniveau steeds hun werkelijke maat en de juiste 

proporties. Deze schuine lijnen snijden elkaar in een punt net buiten het hek 

vóór het museum, vlak boven de stoep, dus op ooghoogte van de passerende 

wandelaar.136  

Ook de indeling van de gevel is gecorrigeerd om een stapeling van gelijke 

verdiepingen te suggereren, rustend op een stevig souterrain. Daartoe heeft 

Cuypers niet alleen de detaillering van het basement aangepast – als eerder 

beschreven – maar ook de tussendorpels van de kruiskozijnen op de eerste 

verdieping verschoven ten opzichte van de systeemlijnen van de 

triangulatuur en deze boven het midden aangebracht. Zo wordt voorkomen 

dat de ramen van de bovenverdieping kleiner lijken dan die van de begane 

grond en de verdieping door de verkorting vanaf de straat gezien als het ware 

‘inzakt’. Om dezelfde reden zijn de vensters op de tweede verdieping van de 

hoekpaviljoens extra hoog in de gevel aangebracht – zo hoog dat de gebruiker 

niet meer naar buiten kan kijken – waarmee wordt gesuggereerd dat de drie 

verdiepingen min of meer gelijk zijn. Dit geeft de hoekpaviljoens een meer 

rijzig aanzien. Programmatisch kwam dit overigens niet slecht uit: op deze 

verdieping werden tekenateliers ondergebracht, die het hoog invallend 

noorderlicht juist goed konden gebruiken.  

Het gebouw is dus niet langer een autonoom gegeven, dat de vaste 

maatverhoudingen en de opgelegde symmetrieën volgt van een klassiek 

academisch systeem, maar is het resultaat van een reeks dynamisch op elkaar 

inwerkende factoren. De compositie van het museum volgt logisch uit het 

programma en de constructie, maar deze vormt zich tegelijk naar de context 

en het perspectief. De waarheidsgetrouwe compositie wordt als het ware 

vervormd, bewerkt, met het oog op het effect op de beschouwer. Zo onttrekt 

het systeem zich uiteindelijk aan de ratio – en wordt kunst. Viollet-le-Duc 

benadrukte dat laatste aspect in de Entretiens: de triangulatuur was een 

hulpmiddel, geen doel op zich. Juist in het vrij omgaan met het 

proportiesysteem, gecombineerd met de mogelijkheden die de kunst van het 

bouwen hem bood, toonde de architect zich, naar zijn overtuiging, de ware 

kunstenaar: ‘Nous entendons l’art et non les formules’, wij willen kunst en 

geen formules, besloot hij zijn betoog.137 Cuypers had hier, zo blijkt nog eens 
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uit de perspectieftekening, goede nota van genomen en zijn ontwerpend 

vermogen in de loop der jaren juist op dit punt sterk ontwikkeld. 
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Ruimtevormen en historische motieven als dragers van betekenis  

 

Met twee inzetten in de perspectieftekening gaf Cuypers het verband aan 

tussen de openbare ruimten vóór het museum, de doorrit en de centrale as in 

het museum. Hij liet zijn opdrachtgever en het publiek als het ware in één 

oogopslag zien hoe door dit gebouw stad en museum, kunst en samenleving, 

in een betekenisvolle aaneenschakeling van ruimten, in een zorgvuldig 

geconcipieerde ‘route architectural’, om met Le Corbusier te spreken, met 

elkaar in verband konden worden gebracht. Links boven op het blad geeft hij 

een inkijkje in de doorrit. Hij legt daarbij de nadruk op het ribgewelfsysteem 

als constructieve grondslag van het gebouw, aangelicht vanuit de 

binnenplaatsen. Rechtsboven toont hij de middenas met de voorzaal, de 

erezaal en de Rembrandtzaal – nog niet door wanden van elkaar gescheiden 

– waarbij de lichtval op de schilderijen de hoofdrol speelt. De gang van de 

museumbezoeker vanuit de grachtengordel, via het plantsoen, het voorplein, 

de poort en de doorrit (als door Cuypers gewenste entree) naar de voorzaal en 

dan door de eregalerij naar de Nachtwacht is zo stap voor stap te volgen. De 

hiërarchische opbouw van deze ‘route’, culminerend in één schilderij, lijkt te 

zijn beïnvloed door zijn ontwerpen voor kerken. Ieder ruimtelijk ensemble 

heeft daarin als vanzelfsprekend een climax: het hoogaltaar.  

Om zijn doel met het museumgebouw te bereiken – volksopvoeding door de 

kunst – moest deze reeks ruimten worden opgeladen met betekenis. In de 

perspectief uit 1877 had Cuypers hier al aandacht aan besteed – zoals naar 

voren kwam in de zorgvuldige karakterisering van plantsoen en voorplein, de 

nadruk op het constructief systeem en de lichtinval als belangrijkste thema’s 

in de doorgang en de zorgvuldige ‘mise en scène’ van het gebouw, waarbij de 

verhalen op de tegeltableaus aan de gevel het museum een rol geven in het 

‘enseignement de la rue’. In een ‘perspectivische doorsnede’, gemaakt niet 

lang na de opening van het Rijksmuseum in 1885, vatte Cuypers zijn 

bedoelingen met dit ensemble nog eens in één tekening samen en bracht 

daarbij de verschillende betekenislagen in beeld.138 Met welk doel de 

tekening precies werd gemaakt is niet duidelijk, wellicht voor een 
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tentoonstelling of een publicatie over het museum, maar deze lijkt mede te 

zijn bedoeld als argument in de discussie die inmiddels was losgebarsten 

rond zijn werk.139 Hij zet de voorzaal neer als het ruimtelijk en iconografisch 

middelpunt van het gebouw – deze is letterlijk in het midden van het blad 

getekend. Achteraf wekt hij daarmee de suggestie dat deze zaal het 

uitgangspunt of het centrale thema was geweest bij het vinden van de juiste 

oplossing voor de entree en de rondgang door het museum.  

In de combinatie van perspectief en doorsnede geeft hij de samenhang aan 

tussen zijn ruimtelijk concept, de constructie, het materiaalgebruik en de 

decoratie. Met een helderheid en indringendheid die doet denken aan de 

beste tekeningen van Viollet-le-Duc, die net als dit blad de didactische 

kwaliteit hebben van negentiende-eeuwse schoolplaten, geeft Cuypers als het 

ware nog één keer een les in zijn gotisch rationalisme, zoals toegepast in het 

Rijksmuseum. Hij was blijkbaar tevreden met het gevonden ensemble – 

ontstaan onder druk van Willem III – en presenteert het met deze tekening 

als samenvatting van zijn architectuuropvatting. Duidelijk is afleesbaar hoe 

maatvoering en ruimtelijke geleding worden bepaald door de dragende delen, 

die samen een skeletachtige constructie vormen van pijlers, zuilen, 

muurdammen, bogen en spanten, rustend op de (niet getoonde) fundering 

van houten palen en het trasraam. De materialen worden scherp 

onderscheiden en zichtbaar naar hun aard gebruikt: hardsteen voor zwaar 

belaste delen; baksteen voor opgaand werk, dat wordt verstevigd met 

natuurstenen banden en hoekkettingen. Stenen gewelven dragen de vloeren, 

met het oog op de brandveiligheid. Boogvelden zijn door mozaïekwerk 

herkenbaar als niet-dragende muurdelen – deze werden pas na zetting van de 

boog ingevuld. Op een aantal plekken is ijzer toegepast: opvallend voor de 

ondersteuning van de boogvullingen langs de middengalerij door de erezaal 

en – niet in het zicht – voor de plafonds in een reeks stijlkamers op de begane 

grond in de oostvleugel; deze werden gedubbeld met historische houten 

plafonds. Cuypers laat ook zien hoe volgens rationeel beginsel de constructie 

met het afnemen van de belasting lichter wordt. De muren van de torens 

worden, zo blijkt uit de getoonde doorsnede, met elke geleding dunner. De 

decoratie volgt daarbij de constructie: de hoek van de toren wordt naar boven 
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toe steeds ‘lichter’ gedecoreerd: een zwaar gebosseerd basement aan de 

onderste gelding, vlakker gefrijnde hoekkettingen aan de tweede geleding en 

een ranke, glad gepolijste kolonnet aan de hoek van de bovenste geleding. De 

buitengevel is vlak gedetailleerd en als een strakke huid rond het skelet 

getrokken, met daarin zijn ideaaltypische, spaarzaam gedetailleerde 

kruiskozijnen, gekopieerd naar het huis van Maarten van Rossum; 

ruimtescheidende wanden zijn dun uitgevoerd, zodat het constructief skelet 

ook binnen steeds afleesbaar blijft. De kap van de eregalerij – exemplarisch 

voor alle zalen – is tot een functioneel minimum gereduceerd, gedragen door 

dunne ijzeren regels en spanten; de overkappingen van de binnenplaatsen en 

de marquises voor de entrees, in feite niet meer dan regenschermen, zijn naar 

hun functie uitgevoerd als ragdunne paraplu’s in ijzer en glas. Het plan lijkt 

zo – nogmaals: in retrospectief – te zijn ontstaan in een logische 

opeenvolging van ruimtelijk concept, plattegrond en constructie. Het één 

volgde logisch uit het ander, zo suggereert Cuypers. Zo was het echter niet 

helemaal. 

Het constructief systeem werd in essentie al vóór het gewijzigd plan van mei 

1877 – dus voor er sprake was van de nieuwe entree met voorzaal – 

onwrikbaar vastgelegd. Om het gevoteerde budget voor het museum voor het 

begrotingsjaar 1877 niet te laten terugvloeien naar de staatskas, werd op 

aandringen van de minister al in augustus 1876 de fundering 

aanbestedingsklaar gemaakt en in januari 1877, zelfs nog voor er consensus 

was over een schetsplan, gestart met heien. Daarmee lagen de belangrijkste 

steunpunten vast. Naast de maten in plattegrond en opstand, voortkomend 

uit de eisen van het licht, was dus ook de maatvoering van de 

draagconstructie een vast gegeven bij het werk aan het plan. Vanuit dat 

perspectief toont de tekening – zonder dat dat in het oog springt – de 

ruimtelijke flexibiliteit die de constructieve logica en de opvattingen over 

proportie van Viollet-le-Duc boden en laat zien hoe Cuypers door jaren 

praktijk het vermogen had ontwikkeld onder wisselende condities met dit 

systeem te werken.  

Ook binnen een gegeven type en een tevoren vastgelegd stramien van 

steunpunten slaagde hij erin de ruimtevormen te kneden tot ze een 
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samenhangend geheel vormden in overeenstemming met zijn idee. De 

triangulatuur maakte het hem daarbij mogelijk met ongelijksoortige 

elementen toch een harmonische compositie te verkrijgen; het principe van 

multiplicatie hielp hem te denken in termen van kleinere eenheden die 

samen een groter geheel vormen – en omgekeerd grote gehelen te zien als 

een samenstel van kleinere elementen, deze steeds te herleiden tot hun 

samenstellende delen.140 Een grote ruimte als de erezaal is opgebouwd als 

een samenstel van kleinere eenheden, geleed door de constructie en in 

maatvoering en detaillering gerelateerd aan de maat van de bezoeker; de 

reeks ontwerpen voor de indeling van deze zaal laat zien hoe Cuypers de 

multiplicatie stap voor stap doorvoerde.141  

Opeenvolgende ruimten met verschillende functies leidt hij af van hetzelfde 

constructieve systeem, maar deze worden ieder apart gekarakteriseerd. In de 

enfilade van vestibule, trappenhuis, voorzaal, erezaal en Rembrandtzaal geeft 

Cuypers iedere ruimte een eigen lading door afmetingen, verhoudingen, 

dominante richting, lichtinval, wandafwerking, kleur en decoratie. De 

constructie is daarbij steeds maatgevend en als stramien afleesbaar, maar 

wordt in haar detaillering aangepast aan de verschillen in functie of 

betekenis. In de relatief donkere vestibule op de begane grond zijn, als in een 

voorgeborchte, de gewelven van schoon metselwerk en laten de ribben de 

evenwichtsconstructie van ongelijke krachten zien die de trap ondersteunt. In 

het trappenhuis zijn de wanden lichter van kleur, deels beschilderd in 

blokverband; een als apart volume ingevoegde wenteltrap en een liftschacht 

benadrukken de praktische functie als stijgpunt; het licht ondersteunt het 

meer ceremoniële aspect van het opgaan naar de kunst: dit komt 

hoofdzakelijk van boven, het zijlicht wordt getemperd door gekleurd glas. In 

de voorzaal zijn de gewelven glad gestuct en de wanden strak gepleisterd. De 

constructie treedt hier in expressie bewust wat terug. Viollet-le-Duc zag in de 

middeleeuwse architectuur een in de loop der tijd steeds scherper wordend 

contrast tussen interieur en exterieur. Hoe scherper de exterieurs de 

silhouetten tekenen, de overstekken waarderen en decoreren en profiteren 

van het directe licht, zo schreef hij, des te meer worden de lijnen in de 

interieurs versimpeld, overstekken vermeden en de decoratieve middelen 
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vereenvoudigd: ‘Dans ces édifices, l’extérieur est fait pour inviter le 

spectateur à tourner autour, à se mouvoir, à jouir d’effets très-variés, 

multiples; à l’intérieur, au contraire, tout est disposé pour causer une seul 

impression, impression de calme et de grandeur. La sculpture est rare, les 

lignes verticales qui élèvent, sont multipliées. Les détails sont réduits à 

l’échelle humaine; tout concourt à l’unité d’effet.’142 Cuypers tempert 

weliswaar het contrast tussen binnen en buiten – zijn gevel is voor de tijd 

juist opvallend strak, de nadruk ligt op het silhouet – maar hij kiest bij de 

representatieve ruimten voor een ‘impression de calme et de grandeur’. De 

eenvoudige, opstrevende lijnen van de dragende halfzuilen en de 

gewelfribben domineren het interieur van de voorzaal. Zowel het ornament 

als de grote historische en allegorische voorstellingen zijn nadrukkelijk in het 

platte vlak gehouden. Zelfs het fries rond de voorzaal bestaat uit geschilderd 

vlakornament en het licht komt alleen binnen getemperd door 

gebrandschilderde ramen – wel weer met allegorische voorstellingen.143 Ook 

in de erezaal overheersen ‘calme et grandeur’ – het iconografisch 

programma, getekend in de perspectivische doorsnede, werd in de uitvoering 

meer in overeenstemming gebracht met de hoofdlijnen van de 

gewelfconstructie – met bijpassend, wat schemerig licht, hoog invallend uit 

de ronde lichtopeningen in de gewelven. Wel benutte hij de decoratie om te 

onderstrepen dat de erezaal is opgebouwd uit een zich multiplicerende reeks 

ruimtevormen: de constructieve lijnen van de verschillende gewelfvakken zijn 

met gekleurd vlakornament onderstreept en de geklonken H-balken onder de 

gewelfvullingen tussen de erezaal en de kabinetten zijn bewust in het zicht 

gelaten en toepasselijk gedecoreerd. Alleen in de Rembrandtzaal wordt 

sculptuur ingezet om het bijzondere karakter van de ruimte te ondersteunen: 

vier kariatiden ‘dragen’ het velum boven de Nachtwacht. 

De doorgangen van de ene ruimte naar de andere zijn daarbij van grote 

betekenis. Niet toevallig tekende Cuypers deze als een essentieel detail in de 

marge van de perspektieftekening uit 1877. Ruimtes worden soms bewust van 

elkaar gescheiden, met een duidelijk leesbare hiërarchie in de openingen, 

deels bepaald door de eisen van het licht (zie de scheiding voorzaal, erezaal, 

Rembrandtzaal) deels door de functie (zie de boogopeningen naar de 
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kabinetten respectievelijk de grote schilderijenzalen); soms ritmisch met 

elkaar verbonden (zie de middengalerij van de erezaal, geleed door forse 

scheibogen); en in enkele gevallen doordringen ruimten elkaar. Zo behoren 

de overlopen op de eerste verdieping zowel tot het trappenhuis als tot de 

voorzaal. Bovengekomen moet de bezoeker zich hier een moment opnieuw 

oriënteren en een kwartslag draaien. Met de afbiljoening van de zware 

scheibogen tussen overloop en voorzaal – nodig om de torens te steunen – 

heeft Cuypers dit onderscheid subtiel gemarkeerd in de constructie.144 Maar 

de opengewerkte perspectief toont nog iets anders. Ruimteopvatting en 

constructieve logica zijn slechts twee aspecten van Cuypers’ 

architectuuropvatting. Hij was ook steeds op zoek naar historische motieven 

om de functie en de betekenis van ieder onderdeel van het gebouw tot 

uitdrukking te brengen in de gevel.  

Met de introductie van de voorzaal vond hij ook een oplossing voor de vorm 

van het middendeel van het Rijksmuseum – en wel ‘logisch’ ontwerpend, van 

binnen naar buiten. In de eerste ontwerpvarianten is te zien hoe hij hier mee 

worstelt, als gevolg van de stijl vereist in het programma en de 

vasthoudendheid op dit punt bij het College van Rijksadviseurs en de koning. 

De verwijzingen naar de raadhuizen van Haarlem en Leiden – door Willem 

III geïnterpreteerd als een verwijzing naar een ‘boterhal’, waarmee hij, als 

gezegd, zijn ergernis liet blijken over het burgerlijke karakter van het 

museumgebouw – zijn in het definitief ontwerp weggelaten. De 

renaissancistische topgevels en de gebosseerde bogen voor de doorgang, 

verwijzend naar de vierschaar, met in het midden een zware gietijzeren zuil, 

zijn vervangen door rondbogen op stenen bundelpijlers en een door twee 

forse steunberen begrensde middentravee, als fysieke expressie van de 

spatkrachten werkzaam in de gewelven van de voorzaal en afgesloten door 

een driehoekige top, waarmee de erezaal met zijn dwarskap tot uitdrukking 

komt in de gevel. De boogvensters in de torens, in het eerste ontwerp wat 

ongelukkig geplaatst in de bovenste geleding – nodig voor de belichting van 

het trappenhuis – hebben met de omkering van trappenhuis en overloop als 

vanzelf een verdieping lager een meer passende plaats gekregen en vormen 

met het grote raam in de middelste travee een logische uitdrukking van de 
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monumentale voorzaal in de gevel.  

Met de nieuwe functie vond Cuypers ook een andere, meer passende 

referentie voor de uitwerking van het middendeel: de Groote of Grafelijke 

Zaal – nu bekend als de Ridderzaal – op het Binnenhof in Den Haag. Dit was, 

ook voor Cuypers, een van de sleutelmonumenten uit de middeleeuwse 

bouwkunst in Nederland, zoals hij onderstreept met een allegorische 

voorstelling in de gebrandschilderde ramen van de voorzaal145, en, als decor 

voor een reeks cruciale gebeurtenissen in de geschiedenis van de 

Nederlanden, ook een ruimte van grote historische betekenis. Gebouwd als 

woon- en feestzaal voor onder anderen Floris V functioneerde deze later als 

vestibule en ontvangstzaal voor het er achter gelegen Grafelijk verblijf en 

incidenteel als vergaderplaats van de Staten van Holland. In 1581 riepen de 

Staten-Generaal hier de onafhankelijkheid van Spanje uit en in de ‘glorierijke 

dagen der Republiek’ hingen hier de vaandels en banieren die ze op haar 

vijanden had veroverd. Bij de restauratie in 1861 had Rose de zaal, naar een 

idee van het Tweede Kamerlid Wintgens, willen opwaarderen tot een 

‘erezaal’, een nationaal pantheon, naar het voorbeeld van de Walhalla bij 

Regensburg aangekleed met beelden van belangrijke figuren uit de 

vaderlandse geschiedenis.146 Daarmee vielen voor Cuypers de puzzelstukjes 

op hun plaats, zo lijkt het. De driehoekige topgevel en de gotische vensters 

van de Ridderzaal pasten qua vorm logisch bij de gewelven en de kapvorm 

van de voorzaal; het idee van een nationale erezaal paste bij zijn opvatting 

van de voorzaal als pantheon voor de Nederlandse kunst en geschiedenis; en 

als referentie aan een van de hoogtepunten van de middeleeuwse 

architectuur in Nederland was het een uitstekend motief om als frontispies te 

fungeren voor zijn naar de beginselen van het gotisch rationalisme 

opgetrokken Rijksmuseum. Om het in te passen in de gevel hoefde hij slechts 

de spitsboogvensters van de Ridderzaal te vervangen door rondboogvensters, 

passend bij de ronde bogen van zijn gewelven.  

Toch was ook dit motief, evenals de torens – op de opengewerkte perspectief 

veelzeggend ‘zwevend’ getekend boven de voorzaal – niet in 

overeenstemming met de interne logica van het museum. Weer moest deze 

wijken voor de symboliek. Na een kritisch rapport van de rijksadviseurs over 
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de lichtinval werden de gewelven boven de voorzaal en de lichtkappen boven 

de eregalerij en de Rembrandtzaal na 1877 nogmaals herzien.147 De voorzaal 

en de Rembrandtzaal werden hoger om meer licht binnen te halen; de 

eregalerij werd juist lager, om de schaduwval op de kabinetten (‘vakken’) te 

verminderen en deze van een state of the art vlak lichtplafond te kunnen 

voorzien, in plaats van het gebogen plafond. De noklijn van de lange 

dwarskap over de middenas van het museum kwam daarmee aanmerkelijk 

lager te liggen dan de topgevel suggereert – zoals in de opengewerkte 

perspectief goed is te zien. Maar de driehoekige top werd niettemin 

gehandhaafd. Compositorisch kwam deze goed uit. En ook symbolisch paste 

hij bijzonder goed. De driehoekige top vormt een onmiskenbare weergave 

van de triangulatuur in de gevel. Ostentatief presenteerde Cuypers daarmee 

de grondslag van zijn ontwerpsysteem als centraal motief in het 

gevelontwerp. Hij zette zijn rationeel beginsel letterlijk aan de straat. De 

Stuers had de betekenis van dit motief scherp voor ogen – in zekere zin beter 

dan Cuypers zelf. Te elfder ure, toen het museum al in aanbouw was, drong 

hij er op aan dat Cuypers de pinakels weg zou laten – ‘wat ik zoek is de 

kagchelpijpen te doen verdwijnen’ – om een zuivere driehoek te tonen, wel 

geschouderd maar niet aangesneden door de als symbolische figuren 

uitgewerkte acroteriën.148 Voor deze figuren werden vervolgens twee 

allegorieën gekozen, arbeid en bezieling, die als leidmotief fungeren voor het 

iconografisch programma van het als ‘frontispies’ te lezen middendeel van 

het museum.149 De eenvoudige geveltop werd een zwaar geladen 

iconografisch middelpunt van het gebouw – en zo is deze ook gepositioneerd 

op de opengewerkte perspectief.  

Bondiger en effectiever kon het architectonisch gedachtegoed van Cuypers 

niet worden weergegeven: het samengaan van ‘constructieve 

noodzakelijkheid’ en ‘die heerlijke symbolen’ uitgedrukt aan de hand van een 

driehoek, leidraad in zijn door Viollet-le-Duc geïnspireerde 

ontwerpsystematiek. En dat als centraal motief boven het middendeel van het 

Rijksmuseum, pantheon voor de Nederlandse kunst, bron van artistieke 

vernieuwing en poort naar het nieuwe Amsterdam. Dat de logica geweld werd 

aangedaan voor een zo mooi sluitend beeld verrast dan ook niet. Het beeld 
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van de architectuur in de stad was voor Cuypers immers even belangrijk als 

de rationele structuur van het gebouw zelf.  

 
 

1 De plannen van J. Metzelaar en E. Gugel voor dit gebouw werden beide 
afgekeurd door het College van Rijksadviseurs. Aangezien een duidelijk 
programma van eisen ontbrak, kon men alleen de ‘artistieke waarde’ 
beoordelen en deze vond men onvoldoende. De curatoren van de Leidse 
universiteit werd geadviseerd eerst een duidelijk programma van eisen op te 
stellen met daarin aanwijzingen voor het ‘architectonisch karakter’ (lees: de 
stijl) en tevens te onderzoeken of het bestaande gebouw niet behouden en 
uitgebreid kon worden ‘in verband met de herinneringen hieraan verbonden’. 
De discussie in het College spitste zich echter toe op de juiste interpretatie 
van de renaissance. Zo werd het plan van Gugel als te Zuid-Europees van snit 
beoordeeld, en daarmee niet passend voor de Hollandse context, reden voor 
hem om eervol ontslag te vragen als Rijksadviseur, dat hem in mei 1875 werd 
verleend. Hierover: College van Rijksadviseurs, 2e jaarverslag (juni 1874–mei 
1875), p. 144-147; Tillema, Geschiedenis Monumentenzorg, p. 287; Baalman, 
‘Gugel’, p. 52-54; Van der Peet, Steenmeijer (red.), De Rijksbouwmeesters, p. 
227.  
2 Veenland-Heineman, ‘Prijsvragen’, p. 179-180. 
3 Oud, Honderd jaren, p. 84-85. 
4 Hart, ‘Kunst regeringszaak?’, p. 103. 
5 F. Duparc, Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed, Den Haag 
1975, 1-6.  
6 Hart, ‘Kunst, regeringszaak?, p. 101-103. 
7 R.P.J. Tutein Nolthenius, in: idem e.a., Het levenswerk van De Stuers 
herdacht, p. 6. 
8 Veenland-Heineman, ‘Prijsvragen’, p. 180. 
9 Notulen vergadering College van Rijksadviseurs d.d. 11 maart 1875.  
10 Zie bijvoorbeeld De Stuers, ‘Holland op zijn Smalst’, p. 322-323. 
11 Notulen vergadering College van Rijksadviseurs d.d. 11 maart 1875. 
12 Notulen vergadering College van Rijksadviseurs d.d. 1 april en 29 april 
1875. 
13 H.P. Vogel, Handleiding tot de beoefening van den Griekschen bouwstijl, 
Den Haag 1863. Het prospectus vermeldt dat het hier een bewerking van 
Bötticher betreft. Over Vogel: ‘Hugo Pieter Vogel (in memoriam)’, De 
Opmerker 1886, p. 9-10. 
14 Eerste versie in notulen vergadering College van Rijksadviseurs d.d. 1 april 
1875. Definitieve versie vastgesteld in de vergadering van 29 april 1875. 
Afschrift, behorende bij brief van de minister van BiZa aan Cuypers 20 mei 
1875, Cuypersarchief, dossier stichting Rijksmuseum, D 1001, verder 
geciteerd als Cuypersarchief, D 1001.  
15 Over de wisselende opvattingen over het publiekelijk kopiëren van 
schilderijen in het museum in de achttiende en negentiende eeuw: Van 
Wezel, Konzeptionen des Alten und Neuen Museums, p. 29 en 106-107. 
16 V. de Stuers, ‘Iteretur decoctum’, De Gids 1874, IV, p. 314-352, p. 336.  
17 Martis, ‘Van tekenschool tot kunstvakschool’, p. 42-43, idem, Voor de kunst 
en de nijverheid, vooral p. 134-152. 



    73

                                                                                                                                                                     
18 Deze school werd Quellinusschool gedoopt. Hierover: Martis, ‘Ontstaan 
van het kunstnijverheidsonderwijs’; over het gebouw dat Cuypers tussen 1881 
en 1883 voor deze opleiding neerzette J.J. Kuyt, ‘Quellinusschool’, in: 
Hoogewoud, Kuyt, Oxenaar, Cuypers en Amsterdam, p. 97-98. 
19 Notulen vergadering College van Rijksadviseurs d.d. 29 april 1875. 
20 Minister van Binnenlandse Zaken aan Cuypers, 20 mei 1875, 
Cuypersarchief, dossier 00903. 
21 Rapport van de Rijksadviseurs voor de monumenten van geschiedenis en 
kunst en van de Commissie tot voorlichting bij de vestiging van een Rijks-
Museum te Amsterdam, aangaande de ontwerpen van genoemd Rijks-
Museum-Gebouw, Nationaal Archief, Den Haag, archief van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken: afdeling Kunsten en Wetenschappen 1875–1918, 
inv.nr. 1663, verder geciteerd als: Nationaal Archief, BiZa, K en W. Cuypers 
kreeg een afschrift van het oordeel over zijn ontwerp gedateerd 6/29 april 
1876. Cuypersarchief, D 1001. Verder geciteerd als: Juryrapport 
Rijksmuseum. 
22 Speurwerk van Veenland-Heineman naar de tekeningen heeft geen 
resultaat opgeleverd: vgl. ‘Prijsvragen’, p. 182. 
23 Museum Amsterdam. Project P.J.H. Cuypers. Memorie van Toelichting, 2 
december 1875 (niet gepagineerd), Nationaal Archief, BiZa, K en W, inv.nr. 
1663. Verder geciteerd als: Memorie van Toelichting prijsvraagontwerp 1875. 
24 Memorie van Toelichting prijsvraagontwerp 1875. 
25 Wellicht speelde de problematiek bij de uitbreiding van het Altes Museum 
van Schinkel en het South Kensington Museum in Londen, beide goed 
bekend bij Cuypers, bij dit voorstel een rol. Dit plan kan gelden als een vroeg 
voorbeeld van het ‘Angliederungsmodel’, een met de cultuur meegroeiend 
museum, dat aan het einde van de negentiende eeuw populair werd: zie 
verder in dit hoofdstuk. 
26 Citaten uit Juryrapport Rijksmuseum. 
27 Koninklijk Besluit, Cuypersarchief, dossier D 1001. 
28 Minister van Biza aan Cuypers, 17 oktober 1876, Cuypersarchief, D 1001; 
vgl. Veenland-Heineman, ‘Prijsvragen’, p. 187-188. 
29 Concept memorie van toelichting, in handschrift Cuypers, zonder datum 
(vóór 2 december 1875), niet gepagineerd, met in de marge commentaar van 
De Stuers, Cuypersarchief, D 1001. Verder geciteerd als Concept memorie van 
toelichting prijsvraagontwerp 1875. 
30 De gang van zaken rond de prijsvraag gaf aanleiding tot uitgebreide 
discussies en (complot)theorieën: T. von der Dunk, ‘Jhr. Victor de Stuers en 
het Rijksmuseum. De controverse inzake de zege van Cuypers bij de 
prijsvraag van 1875 nader bezien’, Bulletin Rijksmuseum 1994, p. 37-76; vgl. 
Van der Woud, Waarheid en karakter, ‘De jaren tachtig’. 
31 Concept memorie van toelichting prijsvraagontwerp 1875. 
32 Memorie van Toelichting prijsvraagontwerp 1875. 
33 Zie Bergvelt, Meijers, Reinders, Kabinetten, galerijen en musea, hoofdstuk 
10. 
34 Wagner, ‘Museen’, p. 254 e.v. 
35 Idem, p. 272-277. 
36 Ibidem. Vergelijk Van der Ham, 200 jaar Rijksmuseum, p. 113; Bergvelt, 
Meijers, Reinders, Kabinetten, galerijen en musea, 251-52. Het Neues 



    74

                                                                                                                                                                     
Museum te Berlijn vormde een tussenfase: de dispositie is traditioneel, maar 
de interne aankleding en inrichting zijn ‘modern’. De verbinding met het 
Altes Museum is een letterlijk voorbeeld van ‘Angliederung’: zie Van Wezel, 
Konzeptionen des Alten und Neuen Museums, hoofdstuk 5 en 6. 
37 Deze groei is gedetailleerd te volgen in: J. Physick, The Victoria and Albert 
Museum. The History of its Building, Londen 1982. 
38 Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum, p. 196 e.v. 
39 A. Oxenaar, ‘Museumterreinen’, in: Hoogewoud, Kuyt, Oxenaar, Cuypers 
en Amsterdam, p. 124-129, p. 125. Cuypers kreeg antwoord via het ministerie 
van BiZa.  
40 Over de plannen van Van Niftrik en Kalf: Van der Valk, Amsterdam in 
uitleg; Jager, Hoofdstad in gebreke; Hameleers, Kaarten van Amsterdam. 
41 Over historische ontwikkeling en negentiende-eeuwse praktijk van de 
‘Ringausbildung’ zie Stübben, Der Städtebau, p. 245-252. Belangrijke 
voorbeelden waren Wenen, Keulen, Brussel en Antwerpen. Over de ring van 
Amsterdam: Van Eck, Amsterdamse Schans; Voor Nederlandse voorbeelden: 
Cremers, Kaaij, Steenbergen, Bolwerken als stadsparken. 
42 Zie voor deze ontwikkelingen: Plan van het Zuidelijk gedeelte der gemeente 
Amsterdam met aanwijzing van de laatste uitbreidingen naar officiële 
bronnen bewerkt door A.J. van der Stok, geëmploijeerde aan het bureau van 
de afdeeling publieke werken, 1873. Kaart met daarop aangegeven het 
crinolineplan met het museum – maar nog zonder de gracht – in collectie 
Cuypers, Cuypersarchief T410. Afgebeeld in: A. Oxenaar, P.J.H. Cuypers. Het 
Rijksmuseum. Schetsen en tekeningen 1863–1908, Rotterdam 1993, plaat 3.  
43 Analyse naar Bock, Anfänge, p. 106. Het ontwerp van de gracht wordt hier 
abusievelijk toegeschreven aan Cuypers.  
44 Uitbreiding der stad Amsterdam. Rapport 1868. Leden van de commissie 
waren J.H. Leliman (voorz.), Johs. Hilman, P.J.H. Cuypers, J. Smit, N. 
Redeker Bisdom (secretaris).  
45 Schetsontwerpvariant plan Rijksmuseum, Cuypersarchief. Afgebeeld in: 
Oxenaar, P.J.H. Cuypers. Het Rijksmuseum, plaat 4. 
46 Zie bijvoorbeeld de Memorie van toelichting bij het gewijzigde ontwerp 
voor de Museum gebouwen te Amsterdam, d.d. 18 april/31 mei 1877, 
Cuypersarchief, D 1001, waarin Cuypers deze twee werken expliciet noemt als 
de hoogtepunten van het museum.  
47 ‘Nu (wreekt zich) de kleingeestigheid van de commissie bij de stichting van 
het Rijksmuseum. Ik had niet willen afbouwen; ik had het middenstuk willen 
maken met de nodige ruimte voor nieuwe vleugels, volgend de lijn van het 
hek: den vijfhoek. Doch de heeren vonden: ’t was nu al te groot! En 
bovendien wilden ze niet dat men zou denken: er is geen geld geweest om het 
werk af te maken. – Alleen Victor de Stuers was op mijn hand; hij voorzag 
wat er sedert is moeten gebeuren: telkens stukken er bij lappen. Maar om er 
nu voor de collectie Drucker wéér ’n brok aan te zetten, daar ben ik vierkant 
tegen. Ik heb dan ook aan den Amsterdamschen Raad geschreven, dat het 
uiterste is bereikt; dat anders de geheele achtergevel bedekt wordt, dien men 
nu ten minste op ’n tachtig meter afstand nog kan overzien. En daarbij heb ik 
voorgesteld, om op een stuk grond achter het Rijks Museum een nieuw 
museum te bouwen (…) voor de verzameling Drucker en andere moderne 
schilderijen(…)’. Brusse, ‘Dr. Cuypers geïnterviewd’, p. 349. 



    75

                                                                                                                                                                     
48 Brief van Cuypers aan een collega architect met schetsontwerp voor de 
uitbreiding van het Rijksmuseum, datum onbekend (na 1906), afgebeeld in 
Het Parool 22 september 1995. De brief werd geveild bij veilinghuis ‘De 
Zwaan’ op 25 september 1995. Vriendelijke mededeling Guido Hoogewoud. 
49 Wagner, ‘Museen’, p. 253 e.v. over ‘Grundrissbildung und Gestaltung’ van 
het museum. 
50 Cuypersarchief, map 410. 
51 Zie: Crook, Victorian Architecture; Cunningham, Victorian and Edwardian 
Townhalls; Brownlee, Law Courts; Cunningham, Waterhouse James 
Waterhouse; Cole, Scott. 
52 The Builder 1868, p. 114 en 115. In het exemplaar in de bibliotheek van 
Cuypers ligt nog steeds zijn bladwijzer bij deze pagina’s. 
53 Zijn steeds groeiende belangstelling voor de Nederlandse renaissance in de 
Baltische landen mag blijken uit het feit dat Cuypers, met zijn vrouw op reis 
door Scandinavië, in Kopenhagen was toen hij zijn benoeming ontving tot 
architect der Rijksmuseumgebouwen. 
54 Zie: Wagner, ‘Museen’, p. 219 e.v.; Plagemann, Das deutsche 
Kunstmuseum, vooral p. 11-43. Zie ook de beschrijving van de Hofmusea in 
Wenen door H. Evers in: De Opmerker 1883, p. 307.  
55 Nationaal Archief, BiZa, K en W, inv.nr. 1662. Cuypers kreeg – volgens de 
correspondentie – tussen januari en mei 1876 plannen en beschrijvingen 
toegestuurd van het Nationaal Museum te Stockholm (met rapport over het 
‘Stüler-museum’), de Pinakotheek te München van Von Klenze (‘met brief 
van Bulow’), de National Gallery in Londen van Barry, een nieuw te stichten 
museum in Madrid, van musea in Berlijn (met rapport over het ‘Schinkelsche 
Museum’), Kassel (de nieuwe Galerie van Von Dehn-Rothfelser?) en Dresden, 
het Österreichisches Museum für Kunst und Industrie (‘architect von 
Ferstel’), het Orientalisches Museum, het Kunsthistorisches en het 
Naturhistorisches Museum, alle te Wenen. Van de laatste twee zijn door 
Hasenauer gesigneerde tekeningen aanwezig in het Cuypersarchief, evenals 
van het Natural History Museum in South Kensington, London, van Alfred 
Waterhouse.  
56 Rapport over de inrigting van enige voorname musea van natuurlijke 
historie in het buitenland (naar aanleiding van de voorgenomen stichting van 
een een nieuw gebouw voor ’s Rijks museum te Leiden, Leiden 1878 (met 17 
tekeningen). Zie ook de brieven van Cuypers aan Nenny uit Berlijn 26 
augustus 1877, Praag 1 september 1877, Wenen 3 september 1877 en 7 
september 1877, Londen 14 oktober 1877, Parijs 20 oktober 1877 en 23 
oktober 1877. Bezocht werden (musea in) Berlijn, Leipzig, Dresden, Wenen, 
Salzburg, München, Stuttgart, Mainz, Londen en Parijs, waarbij veelvuldig 
werd gesproken met de betrokken architecten (o.a. Tiede, Von Ferstel, 
Schmidt, Street) en museumdirecteuren (o.a. van het South Kensington 
Museum). Ook werd in veel plaatsen de opera bezocht, waarbij Cuypers o.a. 
verscheidene opera’s van Richard Wagner beluisterde.  
57 Minister van BiZa aan Cuypers, 19 april 1876, met afschrift rapport in 
Cuypersarchief, correspondentie Rijksmuseum, D903. 
58 Term naar Bock, Anfänge, p. 271. 
59 De Stuers in een brief aan Cuypers, geciteerd naar Perry, De Stuers, p. 208. 
60 Memorie van Toelichting prijsvraagontwerp 1875. 



    76

                                                                                                                                                                     
61 Hij neemt de eerdere ontwerpen van Eberson als richtsnoer, die uitging van 
145 gulden per vierkante el.  
62 Cuypersarchief, D 1001. Schetsen map 413.  
63 Wagner, ‘Museen’, p. 269. 
64 Memorie van Toelichting prijsvraagontwerp 1875. 
65 Nationaal Archief, BiZa, K en W, inv.nr. 1663, d.d. 16 december 1876. 
66 C. Springer aan de Commissie van Voorlichting bij de Stichting van een 
Rijksmuseum te Amsterdam, 27 februari 1876, Nationaal Archief, archief 
College van Rijksadviseurs, , inv.nr. 24. Uiteindelijk ging hij met de nodige 
reserve akkoord zie C. Springer aan idem, d.d. 14 juni 1876, Cuypersarchief, 
D 1001 (afschrift). 
67 Alberdingk Thijm, ‘Ingezonden stuk’, Algemeen Handelsblad 30 december 
1876. 
68 Zie de reeks varianten voor de ontsluiting, de hal en het trappenhuis van de 
Gemäldegalerie in Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum, afb. 156-159 en 
164-166. Vgl. de opmerking van A.W. Weissman: ‘het moet erkend worden 
dat de doorrit met de daarbovenliggende zaal het zwakke punt van Sempers 
ontwerp is’, in: ‘Iets over de inrichting van musea’, De Opmerker 1886, p. 
327-28, 335-37, 343-45, p. 336. 
69 Schets in Cuypersarchief. 
70 Vgl. Weissman, ‘Inrichting musea’, p. 344, over het Rijksmuseum: ‘om nu 
niet, zoals Semper te Dresden deed, door het aanbrengen van een hoofdtrap 
aan eene zijde van den doorit het geheele plan te moeten bederven, heeft den 
architect twee hoofdtrappen gemaakt, wat hem als vanzelf het motief der 
beide torens aan den voorgevel aan de hand deed.’ 
71 Concept memorie van toelichting prijsvraagontwerp 1875.  
72 Ibidem.  
73 Minister van BiZa aan Cuypers, 17 oktober 1876, Cuypersarchief, D 1001. In 
deze brief geeft de minister het commentaar van de koning weer.  
74 Memorie van toelichting bij het gewijzigde ontwerp voor de Museum 
gebouwen te Amsterdam, d.d. 18 april/31 mei 1877, Cuypersarchief, D 1001.  
75 Nationaal Archief, BiZa, K en W, inv.nr. 1663, d.d. 1 december 1875. 
76 Schets niet aangetroffen bij de prijsvraagtekeningen in het Cuypersarchief.  
77 E. Magnus, Ueber Einrichtung und Beleuchtung von Räumen zur 
Aufstellung von Gemälden und Sculpturen. Ein Vortrag gehalten in der 
Königl. Akademie der Künste am 27. November 1863’, Zeitschrift fur 
Bauwesen 1864, p. 202 e.v., eerder geciteerd in: Wagner, ‘Museen’, p. 278 
e.v.; idem, Entwurf zu dem Bau eines Kunstmuseums auf zwei Blättern als 
Nachtrag zu dem Schriftchen über Einrichtung und Beleuchtung von 
Räumen zur Aufstellung von Gemälden und Sculpturen, Berlijn 1866. 
78 Zie Van der Ham, 200 jaar Rijksmuseum, p. 111-115. Over de rol van De 
Stuers: Perry, Ons fatsoen als natie, p. 235.  
79 L. Tibbe, ‘Kunstnijverheidsmusea: van techniek naar esthetiek’, in: E. 
Bergvelt, D. Meijers, M. Reinders, Kabinetten, galerijen en musea. Het 
verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden, 
Heerlen 2005, p. 233-262, vooral p. 251 en 254-255. 
80 Brief minister Kappijne van de Coppello aan Cuypers, 13 februari 1878, 
Cuypersarchief, correspondentie Rijksmuseum, ingekomen stukken, D903. 
81 Bij de opening merkte een anonieme criticus (A.W. Weissman?) op dat dit 



    77

                                                                                                                                                                     
lofwaardig concept om effectief te zijn om een zeer volledige verzameling 
vroeg. Echter: de collectie van de negende tot de vijftiende eeuw had ‘niet veel 
te betekenen’. En ook elders werd het publiek ‘in den waan gebracht dat het 
werkelijk oudheden ziet, wanneer een groot gedeelte daarvan slechts namaak 
is’. Wel was ‘de plaatsing der voorwerpen doorgaans met veel smaak 
geschied’. Overigens zag deze criticus de objecten liever in de traditionele 
opstelling: ‘soort bij soort’. ‘De opening van het Nederlandsch Museum’, De 
Opmerker 18 juni 1887, p. 193-194.  
82 Vgl. het eerdergenoemde ontwerp van Mannlich uit 1807, waar deze 
oplossing wordt geïntroduceerd.  
83 Wagner, ‘Museën’, p. 260. In de majolicazaal, aan de noordwestzijde van 
het gebouw, bleef het tweezijdig invallend licht behouden. 
84 Bergvelt, Meijers, Reinders, Kabinetten, galerijen en musea, p. 370-371. Zie 
ook E. Bergvelt, Pantheon der Gouden Eeuw. Van Nationale Konst-Gallerij 
tot Rijksmuseum van Schilderijen (1798–1896), Zwolle 1998. 
85 Memorie van Toelichting prijsvraagontwerp 1875. 
86 Concept memorie van toelichting prijsvraagontwerp 1875. 
87 Cuypers aan minister van BiZa, 29 september 1877, Nationaal Archief, 
BiZa, K en W, inv.nr. 1663. Zie ook Cuypers aan Nenny, 31 september 1877 en 
Rapport inrichting musea van natuurlijke historie. 
88 In Haarlem werd bij bijzondere gelegenheden het tapijt De slag bij 
Damiate – waarin de Haarlemmers een belangrijke rol zouden hebben 
gespeeld – aan de gevel van het stadhuis gehangen. Vriendelijke mededeling 
E.M. Kalf. 
89 Magnus, Entwurf zu dem Bau eines Kunstmuseums, p. 6-8. Vgl. Wagner, 
‘Museen’, p. 278 e.v. Zie ook Weissman, ‘Iets over de inrichting van musea’, 
p. 328.  
90 In latere jaren werd ontdekt dat ook de lengte van de zaal invloed had op 
de kwaliteit van het licht. Cuypers was dit niet bekend. Weissman wees hier 
op in 1886 in zijn recensie van het gebouw. ‘Iets over de inrichting van 
musea’, passim.  
91 Zie vergelijkende maattabel van bovenlichtzalen in elf musea, waaronder 
het Rijksmuseum in: Wagner, ‘Museen’, p. 292. 
92 Magnus, geciteerd in: Wagner, ‘Museen’, p. 303.  
93 Minister van BiZa aan Cuypers, 17 oktober 1876, Cuypersarchief, D 1001. 
94 Cuypers aan de minister van BiZa, 5 juli 1879. Cuypersarchief, D 1001. De 
zaal werd beoordeeld door vertegenwoordigers van het College van 
Rijksadviseurs, Arti, Pulchri, de museumdirectie en het ministerie. Alleen de 
voorzitter van Arti bleef kritisch en vroeg om directe daglichttoetreding – 
zonder het glazen velum. Cuypers antwoordde hierop dat ‘de hoeveelheid 
licht overeenkomstig de door de commissie voorgestelde afmetingen van de 
bovenlichten het dubbele bedraagt van hetgeen Prof. Magnus te Berlijn 
[aangeeft] in zijne praktische geschriften’. Cuypers aan minister van BiZa, 31 
oktober 1879, Cuypersarchief, D 1001. 
95 Wagner, ‘Museen’, p. 300. Vgl. p. 356 met doorsnedes van het middendeel 
en de noordvleugel van het Rijksmuseum met de invalshoeken van het licht 
ingetekend. Zie ook de vergelijkende maattabel van bovenlichtzalen in de 
voornaamste Europese musea in idem, p. 292, waaruit blijkt dat de zalen van 
het Rijksmuseum bij oplevering ruimschoots voldeden aan de heersende 



    78

                                                                                                                                                                     
norm.  
96 Minister Heemskerk aan Cuypers, 17 oktober 1876, Cuypersarchief, 
correspondentie 00903. 
97 Aantekening minister op brief De Stuers 19 januari 1876, Nationaal 
Archief, BiZa, K en W, inv.nr. 1663. 
98 Cuypers aan de minister van BiZa, 31 mei 1877, met ‘Memorie van 
toelichting bij het gewijzigd ontwerp voor de Museumgebouwen te 
Amsterdam’, Nationaal Archief, BiZa, K en W, inv.nr. 1664. 
99 (A.B.J. Sterck), Eerlijkheid in de kunst. Gothiek of Renaissance? Door 
iemand die ze van nabij kent (voor rekening van de schrijver), Amsterdam 
1889. Anoniem pamflet door Cuypers’ neef A.B.J. Sterck, waarin hij de 
‘irrationaliteit’ van zijn ontwerp op dit punt aan de kaak stelt (voor 
toeschrijving: Katalogus van de Bibliotheek van de Rijks-academie van 
Beeldende Kunsten, Amsterdam 1910, nr. 1443)  
100 Ruim honderd jaar later kreeg hij alsnog zijn zin: zowel het renovatieplan 
van Hans Ruijssenaars uit 1995/96 (H. Ruijssenaars, Masterplan 
Ruijssenaars Rijksmuseum. Vooruit naar Cuypers, Den Haag 2000) als het 
inmiddels in uitvoering genomen plan van het Spaanse architectenbureau 
Cruz en Ortiz gaan uit van Cuypers’ ideale routing en geleiden de bezoekers 
via de doorgang en de binnenplaatsen naar de zalen.  
101 Toelichting der stoffeering van Voorzaal en Rembrandtzaal van het 
Rijksmuseum, Amsterdam 1885. Van Hellenberg schrijft deze brochure, met 
Becker, toe aan Alberdingk Thijm: Arbeid en bezieling, p. 177-178. Over het 
iconografisch programma zie ook P.J.H. Cuypers, V. de Stuers, Het 
Rijksmuseum te Amsterdam, Amsterdam [1897]; Becker, ‘“Ons Rijksmuseum 
wordt een tempel”’; Van Hellenberg Hubar Arbeid en bezieling.  
102 Memorie van toelichting bij het gewijzigde ontwerp voor de Museum 
gebouwen te Amsterdam, d.d. 18 april/31 mei 1877, Cuypersarchief, D 1001. 
103 Voor meloengewelf: E.J. Haslinghuis, H. Janse, Bouwkundige Termen. 
Verklarend woordenboek van de westerse architectuur en bouwhistorie, 
Leiden 2001 (4e geheel opnieuw bewerkte en vermeerderde uitgave), lemma 
‘gewelf’, p. 187. Met dank aan C. Peeters, die mij wees op dit gewelftype. 
104 Over de geschiedenis van de belichting van de Nachtwacht: J. Boomgaard, 
‘“Hangt mij op een sterk licht.” Rembrandts licht en de plaatsing van de 
Nachtwacht in het Rijksmuseum’, in: E. de Jong, G.Th.M. Lemmens, P.J.J. 
van Thiel (red.), Het Rijksmuseum. Opstellen over de geschiedenis van de 
nationale instelling (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 35; 1984), Weesp 
1985, p. 327-247.  
105 Beschreven in: Wagner, ‘Museen’, p. 300-301. 
106 Boomgaard, ‘“Hangt mij op sterk licht”’, passim. 
107 Vgl. de zeer verhelderende ruimtelijke en constructieve analyse van dit 
ensemble in M. Bock, ‘Cuypers – Berlage – De Stijl’, Forum 1986, nr. 3, p. 98-
109, p. 101-102. Vgl. de iconografische duiding bij Becker ‘Ons Rijksmuseum 
wordt een tempel’ en Van Hellenberg Hubar, Arbeid en bezieling.  
108 Cuypersarchief, t 410 S. De tekening is niet gedateerd, maar op grond van 
het toegevoegde stedenbouwkundig ontwerp is deze te dateren vóór 
september 1877, toen een aangepast stedenbouwkundig plan naar ontwerp 
van Kalff werd aangenomen door de gemeenteraad van Amsterdam. Ook de 
dakkapellen in de zijgevel en de hoge traptoren leveren een aanknopingspunt 



    79

                                                                                                                                                                     
voor deze datering. Kleurafbeelding in K.M. Veenland-Heineman, A.A.E. Vels 
Heijn, Het nieuwe Rijksmuseum. Ontwerpen en bouwen 1863–1885, 
Amsterdam 1985, p. 44-45, gedateerd ‘ca. 1878’; Van Hellenberg Hubar, 
Arbeid en bezieling, p. 185, dateert onjuist 1879; Van der Ham, 200 jaar 
Rijksmuseum, p. 143, dateert onjuist 1878. 
109 Viollet-le-Duc, Entretiens, VII, p. 254-256. 
110 Idem, p. 256. 
111 Zoals eerder opgemerkt lijkt Viollet-le-Duc lijkt hier vooruit te wijzen naar 
Camillo Sitte en zijn analyse van het verband tussen gebouw en plein in de 
middeleeuwse (Italiaanse) stad, door hem ingezet om de stedenbouw als 
artistieke discipline in zijn tijd te hervormen.  
112 ‘Situatieplan van het nieuw te bouwen Museum, met aangrenzende 
terreinen’. Met Memorie van toelichting, Stadsarchief Amsterdam, 1876 PW 
6279. Hierover: Oxenaar, ‘Museumterreinen’. 
113 Memorie van toelichting ‘Situatieplan’, Stadsarchief Amsterdam, 1876, PW 
6279. 
114 Cuypers aan burgemeester Den Tex, 9 mei 1877, Cuyersarchief, 
correspondentie Rijksmuseum, uitgaande stukken nr. 69, d.d. 9 mei 1877.  
115 Stübben, Der Städtebau, p. 141-188, onderscheidt Verkehrs-, Nutz-, 
Garten-, Architektur- en Doppelplätze. Bij Architekturplätze maakt hij 
onderscheid tussen Vor-, Bebaute, Umbaute, Denkmal- en Stadtthorplätze. 
116 Stübben, Der Städtebau, p. 152-161. 
117 Zie Van Eck, Amsterdamse Schans, p. 145 en passim. Vgl.: Cremers, Kaaij, 
Steenbergen, Bolwerken als stadsparken; I. Finaly, Doorbroken barrières. 
Architect F.W. van Gendt (1831–1900) en de negentiende-eeuwse 
stadsuitbreidingen, Bussum 1996; E. Taverne, I. Visser (red.), Stedebouw. De 
geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden, Nijmegen 
1993, p. 159. Vgl. de uitbreidingsplannen van Rose voor Rotterdam uit de 
jaren veertig en vijftig: typerend voor de smalle marges van de Nederlandse 
stedenbouw in de negentiende eeuw werd geen van zijn pleinen gerealiseerd: 
Berens, W.N. Rose, p. 132. Sarphati en Outshoorn hadden met de inpassing 
van het Paleis voor Volksvlijt op het Frederiksplein in Amsterdam een 
belangrijke voorzet gegeven. Van Niftrik had in een enkel geval een plein 
duidelijk gekarakteriseerd door het te binden met een kerk. Kalff schiep 
nergens expliciet ruimte voor openbare gebouwen en tekende slechts enkele 
pleinen van onduidelijke signatuur.  
118 Zie J. Kalff, Memorie van toelichting bij het definitieve plan voor ‘Blok VI’, 
26 september 1876, geciteerd naar: Oxenaar, ‘Museumterreinen’, p. 126. Vgl. 
de voordracht van B en W aan de gemeenteraad over ‘Blok VI’, d.d. 13 
september 1877, Gemeenteblad 1877, afd. 1, p. 895-896. 
119 Van der Ham, 200 jaar Rijksmuseum, p. 158-162. 
120 P.J.H. Cuypers, ‘Woning van den hoofd-direkteur der Rijks-Museum-
Gebouwen te Amsterdam’, Bouwkundig Tijdschrift 1881, p. 2-4, 18; 35-36; 49 
(met 21 platen). De woning was ruim voor de oplevering van het 
hoofdgebouw gereed en werd daarom apart gepubliceerd; in de tekst wordt 
deze gepresenteerd als manifest voor de rationele beginselen in constructie 
en decoratie. Vgl. Bock, Anfänge, p. 238. 
121 Viollet-le-Duc, Entretiens, X, p. 483: verwerpt symmetrie als doel op zich 
en pleit waar nodig voor ‘pondération’: ‘l’art de faire admettre l’achèvement 



    80

                                                                                                                                                                     
là où la symétrie fait défaut’. 
122 Memorie van toelichting bij ‘Situatieplan van het nieuw te bouwen 
Museum, met aangrenzende terreinen’, 16 december 1876 in: 1876 PW 6279 
en Cuypersarchief map 398. 
123 Jager, Hoofdstad in gebreke, p. 378. 
124 Memorie van Toelichting prijsvraagplan 1875.  
125 Ibidem. 
126 Van Niftrik aan Cuypers, 20 september 76 en 20 januari 77, 
Cuypersarchief, correspondentie Rijksmuseum, D 903. Van Niftrik ging in 
eerste instantie uit van een doorrit en voorplein op 1 m+AP.  
127 Minister van BiZa aan Cuypers, 13 februari 1878, Cuypersarchief, D 903. 
Brief met de opdracht aan Cuypers de oostelijke vleugel in te richten als een 
reeks stijlkamers voor de verzameling van het Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap, de historische verzameling van de gemeente Amsterdam en het 
Nederlandsch Museum. Grote stukken dienen een plaats te krijgen op de 
binnenplaats. 
128 De doorgang kwam uiteindelijk op 2,85 m+AP; het laagste punt van de 
tuin ligt op 0,80 +AP.  
129 In mei 1878 ontstond beroering over de aanhoudende verhogingen van de 
bouwkosten en gaf Cuypers de minister een beargumenteerd overzicht van 
alle wijzigingen, door De Stuers begeleid met een overzicht van de 
bestuurlijke wensen en besluiten die hier toe hadden geleid. Hiervan 
gebruikmakend hadden ze stap voor stap de begroting opgevoerd van de 
geschatte 1 tot iets meer dan 2 miljoen gulden. Cuypers aan de minister van 
BiZa, 23 mei 1878, Cuypersarchief, correspondentie Rijksmuseum, uitgaande 
stukken, nr. 280. Kladnotitie De Stuers d.d. 22 mei 1878, in Cuypersarchief, 
D1001. 
130 Viollet-le-Duc, Entretiens, IX, p. 410-415, vooral p. 412. Vgl. P. Naredi-
Ranier, Architektur und Harmonie. Zahl, Mass und Proportion in der 
Abendländischen Baukunst, Keulen 1982, p. 150 e.v. 
131 Zie bijvoorbeeld de heruitgave door Heideloff van Roriczer’s Büchlein von 
der fialen Gerechtigkeit (1844) en Lassus’ heruitgave van het Album van 
Villard d’Honnecourt (1858). 
132 Pugin, Contrasts, p. 3 
133 Viollet-le-Duc, Entretiens, IX, p. 409: ‘Il n’y a pas de proportions sans 
unité, et il n’y a pas d’unité sans pluralité; qui dit pluralité ne dit pas 
semblables, mais différences.’ 
134 Idem, p. 414. Vgl. Dictionnaire VII, ‘profil’, p. 531.  
135 Pugin, True Principles, p. 16. Pugin legt echter de nadruk op het feit dat de 
bovenvlakken van de banden zélf aan het zicht worden onttrokken. Hij kijkt 
dus naar de waarheidsgetrouwe uitdrukking van het detail; Viollet-le-Duc 
daarentegen legt de nadruk op de waarheidsgetrouwe beleving van het 
gebouw als geheel. Vgl. Viollet-le-Duc, Entretiens, IX, p. 414 en Dictionnaire 
VII, ‘profil’, p. 531. 
136 De hellingshoeken van de raamdorpels zijn resp. 4 graden (onderdorpels 
1e verdieping); 12 graden (onderdorpels 2e verdieping) en 24 graden 
(bovendorpel 2e verdieping). Met dank aan Hendrik Haafkens en Ronald van 
Wakeren, Van Hoogevest Architecten B.V., die mij ook hielpen langs digitale 
weg het juiste punt van samenkomst van deze schuine lijnen te bepalen. 



    81
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‘pondération’: vgl. Entretiens, X, p. 483, over het schouderen van een 
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