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XII. Epiloog: architectuur en stadsbeeld 

 

Het Centraal Station van Amsterdam 

 

‘Ontwerp voor een nieuw Beursplein met grooten verkeersweg 

naar den Dam’ 

 

Het station: stadspoort, paleis voor de reiziger en monument van 

techniek 

 

Cuypers en Amsterdam 

 

 

 

Het Centraal Station van Amsterdam 

 

Vrijwel gelijktijdig met het Rijksmuseum kreeg Cuypers de opdracht voor de 

bouw van een nieuw centraal station te Amsterdam. Daarmee had hij de twee 

belangrijkste overheidsopdrachten van dat moment in portefeuille. En was 

hij verantwoordelijk voor de twee gebouwen die als poorten moesten 

fungeren – zowel letterlijk als figuurlijk – voor een nieuw Amsterdam, 

opkrabbelend na een lange periode van stagnatie. En zo interpreteerde hij de 

opdracht ook. De gebouwen vormen in meerdere opzichten elkaars pendant 

en gaan tegelijk een gesprek aan met de stad en haar belangrijkste gebouwen. 

Het zeventiende-eeuwse raadhuis op de Dam van Jacob van Campen speelde 

daarbij, zoals zal blijken, een centrale rol. Dit was naar zijn idee het 

functioneel en iconografisch middelpunt van de stad. Het ergerde hem dan 

ook zeer – evenals vele andere Amsterdammers, waaronder Thijm – dat dit 

sinds het bewind van Lodewijk Napoleon in gebruik was als koninklijk paleis.  

De stad kende in de ogen van Cuypers niet alleen een civieltechnische en een 

stedenbouw-esthetische, maar ook een rituele orde. Deze kwam tot 

uitdrukking in de openbare gebouwen, zoals in de Middeleeuwen de 

‘mirabilia’ de maatschappelijke en religieuze orde van de ‘civitas’ tot 



 

uitdrukking brachten in het stadsbeeld. En deze orde kreeg niet alleen vorm 

in de nieuwe toevoegingen aan de stad, maar moest, waar nodig, ook 

hersteld, geregisseerd of bijgestuurd worden in de bestaande bebouwing, om 

de stad te kunnen laten functioneren als voorafbeelding van een geïdealiseerd 

beeld van de stedelijke samenleving in haar toekomstige ontwikkeling. Naast 

het Rijksmuseum, de Vondelstraat en de zes kerken die hij uiteindelijk in de 

stad zou bouwen – na de Posthoorn, de Willibrordus en de Vondelkerk 

volgden nog de Nicolaas en Barbara (1883), de Dominicuskerk (1883) en de 

Maria Magdalena (1889) – speelde ook het Centraal Station daarbij een 

belangrijke rol. 

 

In zijn ontwerpen voor het Centraal Station komen dezelfde thema's naar 

voren als bij het Rijksmuseum: de bewerking van een gegeven bouwtype naar 

de rationele beginselen, de inzet – en zonodig manipulatie – van het 

programma voor de ‘mise en scène’ van het gebouw in de stad, het gebruik 

van historische motieven om een boodschap uit te dragen over de functie en 

de betekenis van het gebouw – in het bijzonder de monumentale toepassing 

van het poortmotief en de aankleding van het gebouw als microkosmos – en 

een poging om greep te krijgen op de vormgeving van de openbare ruimte 

rond het gebouw. Ook was er bij deze opdracht weer sprake van een zekere 

mate van (oud-Hollandse) stijldwang, met daarbij een rol voor het College 

van Rijksadviseurs. Het ontwerp onderstreept en bevestigt daarmee de in het 

ontwerp voor het Rijksmuseum aangeduide tendensen in Cuypers’ werk. Ook 

hier is te zien hoe hij – weer in samenspraak met De Stuers, die de eerste 

jaren ambtelijk opdrachtgever was – een gegeven bouwtype naar zijn 

inzichten kneedt en tot monumentale betekenisdrager maakt in het 

organisme van de stad. Op die aspecten zal hier, tot slot, nader worden 

ingegaan; de voorgeschiedenis wordt slechts aangeduid voor zover nodig om 

de context van het plan te verhelderen.1  

 

Het Amsterdamse Centraal Station was het eerste van zijn soort in Nederland 

en een van de eerste centrale stations in Europa.2 Met de Spoorwegwet van 

1860 werd besloten een aantal nieuwe lijnen aan te leggen op staatskosten en 



 

deze in exploitatie te geven bij particuliere maatschappijen. Zo werd de 

stagnatie in de aanleg van een Nederlands spoorwegnet doorbroken, zonder 

de liberale idee van staatsonthouding en vrije concurrentie bij de 

bedrijfsvoering geweld aan te doen. De nieuwe lijn Den Helder-Alkmaar-

Amsterdam, aangeduid als lijn K, met daarin een kostbare brug over het IJ, 

werd de aanleiding deze te verbinden met de bestaande lijnen Rotterdam-

Den Haag-Amsterdam van de HIJSM en Arnhem-Utrecht-Amsterdam van de 

NRS, ieder met een kopstation buiten de vesting, en een centraal station te 

stichten. De bouw van de nieuwe lijnen stond onder supervisie van de 

afdeling Waterstaat, tot 1878 onderdeel van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken – vandaar de bemoeienis van De Stuers. Voor de stationsgebouwen 

werd van overheidswege een aantal standaardtypen ontwikkeld en deze 

werden met de spoorlijn en de kunstwerken uitgevoerd onder toezicht van 

een spoorwegingenieur. Voor lijn K was dit A.L. van Gendt, bouw- en 

werktuigkundige 2e klasse.3 Maar voor het ontwerp van het Centraal Station 

in de ‘hoofdstad des Rijks’ , dat bovendien ‘meer dan enig gebouw in de stad 

ten toon gesteld [zal] staan’, was, zo besefte A.J. van Prehn, als 

‘eerstaanwezend ingenieur’ eindverantwoordelijk voor de aanleg van de lijn, 

een ‘erkende specialiteit in het vak van architect’ noodzakelijk.4 Hier kon niet 

worden volstaan met een standaardoplossing. Het station zou worden 

gebouwd op drie eilanden aan te leggen in het Open Havenfront, in de as van 

het Damrak, een hoofdentree tot de stad, en het hoofdgebouw op het 

middelste eiland mocht ‘geen misstand geven. Zelfs is het wenschelijk dat het 

gunstig spreekt’, zo stelde hij in een brief aan de minister. Op voorstel van 

Van Prehn werd Cuypers aangesteld als architect, met Van Gendt als 

‘toevoeging’.5 Deze keuze gaf aanleiding tot felle discussies. Dat Rijksmuseum 

en Centraal Station beide in handen kwamen van Cuypers werd gezien als 

bewijs dat de overheid – in casu De Stuers – bezig was zijn gotisch 

rationalisme tot de officiële stijl te verheffen.6 Deze discussies, die tot in de 

Tweede Kamer werden gevoerd, hadden echter geen invloed op de 

planvorming. Het enige gevolg was dat men de (Duitse) aannemer dwong 

voor dit nationale gebouw te kiezen voor bakstenen van Hollands fabrikaat.  

Meer dan bij het Rijksmuseum werd Cuypers bij het werk aan het station 



 

geconfronteerd met een sterk geprofessionaliseerd bedrijf. Ter voorbereiding 

van het programma van eisen werd door de toekomstige gebruikers een 

aantal studiereizen ondernomen om de nieuwste ontwikkelingen in de 

stationsarchitectuur in Europa te bestuderen en de resultaten van dit 

vooronderzoek zijn terug te vinden in de plannen.7 Het spoorwegbedrijf 

maakte bovendien een stormachtige ontwikkeling door. Gedurende het 

proces van planning, ontwerp en bouw – dat van het eerste idee tot aan de 

oplevering zo’n vijfentwintig jaar zou duren – groeide het Centraal Station uit 

van een betrekkelijk simpel standaardstation Staatsspoorwegen ‘eerste 

klasse, eerste soort’ tot een ‘Grossstadtbahnhof’.8 Van een vergrote en in 

Hollandse renaissancevormen aangeklede versie van het standaardstation, 

met als meest opmerkelijke door Cuypers toegevoegde elementen twee 

vrijstaande dienstwoningen en een royaal koninklijk paviljoen, ontwikkelde 

het zich tot de eerste grootschalige vervoersmachine van Nederland, verbeeld 

in een monumentaal hoofdgebouw. Het stationsgebouw vormde bovendien 

het sluitstuk van een ingrijpende wijziging van de infrastructuur en de 

waterhuishouding rond Amsterdam. Er was gekozen voor een centraal 

station in het Open Havenfront om de spoorwegen rond de hoofdstad beter 

aan te sluiten op het scheepvaartverkeer, met het oog op de handel. 

Amsterdam transformeerde als handelsstad van stapelmarkt naar 

doorvoerhaven, gericht op het Ruhrgebied, en snelheid in de afhandeling van 

goederenstromen werd steeds belangrijker. Gelijk op met het stationsproject 

werd gewerkt aan de afsluiting van het IJ, om de stad te beschermen tegen 

het getijdenwater van de Zuiderzee, dat de dokken deed verzanden, en aan 

een nieuwe ontsluiting van de haven vanuit de Noordzee, via het 

Noordzeekanaal. De nieuwe entree betekende een aanzienlijke bekorting van 

de toegangsroute tot de haven en het spoor zou goederen meteen kunnen 

doorvoeren naar het oosten.  

De rol van Cuypers in het vooronderzoek was beperkt. Dit werd vooral 

gedaan door de spoorwegingenieurs. Maar uit de rapporten die hij onder 

ogen kreeg, gecombineerd met zijn eigen bezoeken aan een reeks Europese 

stations, moet hem duidelijk zijn geworden dat het ‘Hoofdgebouw op het 

Centraal Personenstation’ – zijn feitelijke opdracht – met de gegeven context 



 

van een totaal andere orde en omvang was dan enig eerder spoorwegwerk in 

Nederland. Hij begreep bovendien, zoals zal blijken, de betekenis van het 

station voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Amsterdam en zag de 

symbolische potentie van het hoofdgebouw voor het stadsbeeld.  

Het programma van het Centraal Station bestond in essentie uit het 

gescheiden verwerken van stromen inkomende en uitgaande reizigers en hun 

bagage, verdeeld in drie klassen. De bagage werd apart afgehandeld, op 

dezelfde manier als dat nu nog op vliegvelden gebeurt. Het organiseren van 

de circulatie was dus, als bij het Rijksmuseum, een cruciaal thema in het 

ontwerp. Met de snel stijgende aantallen treinen ging het stationsgebouw 

steeds nadrukkelijker functioneren als doorgangsgebouw. De 

plattegrondtypen voegden zich geleidelijk naar een constante 

reizigersstroom, die snel en efficiënt van en naar de perrons moest worden 

gevoerd, terwijl de bagage apart, vaak via een gescheiden tunnelstelsel, naar 

de treinen werd gebracht. In zijn architectonische vorm bleef het station 

echter tot aan het begin van de twintigste eeuw een monumentaal 

ontvangstgebouw, een stadspaleis of paleis voor de reiziger.9 De wens van de 

spoorwegmaatschappijen het nieuwe bedrijf met voor de burger herkenbare 

gebouwtypen in het stadsbeeld te representeren speelde daarbij een 

belangrijke rol. De zeker in de beginjaren nog moeizaam aanvaarde dynamiek 

van het spoorwegbedrijf en het machineachtig karakter van het station 

(‘processing people’) werden veelal door een statisch bouwwerk 

gemonumentaliseerd, bevroren, in het stadsbeeld. De continue 

verkeersstroom werd in het gebouw vormgegeven als een stapsgewijze 

processie, een voortgang van de ene monumentale ruimte naar de volgende. 

De ingenieurs werden door de praktijk gedwongen hun normen telkens bij te 

stellen en nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor het verwerken van de 

groeiende verkeersstromen. De architecten echter rekten voor de 

ontvangstgebouwen bestaande gebouwtypen en compositieschema’s op en 

pasten deze aan tot ze voldeden aan de veranderende eisen van een station. 

Cuypers ging niet anders te werk. Hij bewoog mee met de typologische 

ontwikkeling van het stationsgebouw en zette deze in voor zijn doeleinden.  

Alle functies werden uiteindelijk geïntegreerd in één gebouw met een totale 



 

lengte van ruim 160 meter, een toen ongekende afmeting. Om het 

scheepvaartverkeer aan weerszijden van het eiland zo min mogelijk te 

hinderen, werd gekozen voor een verhoogd aangelegde spoorlijn. Kleinere 

stoomveren, beurtschepen en lichters konden zo ongehinderd onder de 

bruggen door het stationseiland passeren. Amsterdam CS werd daardoor een 

zogenaamd verdiepingstation. Dit had als bijkomend voordeel dat reizigers 

en bagage op straatniveau onder de sporen door naar de treinen konden 

worden gevoerd. Cuypers’ opgave was dit gebouw efficiënt te laten 

functioneren en het tegelijk ‘gunstig te doen spreken’ als architectonisch 

antwoord op het historisch waterfront van Amsterdam. Dat dit met de komst 

van het Centraal Station werd afgescheiden van het IJ, was bij de 

besluitvorming nauwelijks punt van discussie geweest.  

 



 

‘Ontwerp voor een nieuw Beursplein met grooten verkeersweg 

naar den Dam’ 

 

Evenals bij het Rijksmuseum speelde het thema ‘hoogte’ een cruciale rol, nu 

in een iets andere vorm. De stationseilanden werden voldoende opgehoogd 

en het gebouw kreeg met het ‘soubasement’, ingericht voor de 

bagageafhandeling, een stevige voet. Maar Cuypers besefte al snel dat één 

enkele verdieping – weliswaar met hoge wachtkamers – onvoldoende was om 

het gebouw effectief te doen zijn als gevelwand aan het Open Havenfront en 

het als stadspoort te doen spreken in de lange zichtas van het Damrak. Naar 

het lijkt op eigen initiatief voegden Cuypers en De Stuers daarom een 

volledige verdieping toe.10 Deze diende geen ander doel dan het gebouw 

voldoende hoogte te geven: een nieuwe minister, aangetreden kort voor 

oplevering van het gebouw, eiste onmiddellijk een verklaring voor deze 

‘onnoodige vertrekken’. De Stuers wist de zaak te sussen en de vertrekken – 

totaal 72! – werden tot in lengte van jaren als kantoren verhuurd aan derden. 

Onbedoeld introduceerden Cuypers en De Stuers zo het gebruik de 

rentabiliteit van stations te verhogen door commerciële functies toe te voegen 

aan de hoofdgebouwen, meestal een hotel, in Nederland. 

Met de extra verdieping voorkwam Cuypers dat het station wat verloren op 

een eiland in het IJ zou komen te staan en wist hij te bereiken dat het 

voormalig Open Havenfront van een verrommelde aanlegplaats met wat los-

vaste bebouwing een monumentale openbare ruimte werd, een waterplein 

gevormd en gedomineerd door aansprekende bebouwing. Bovendien kon hij 

de hoogte van het middendeel en de torens nu in overeenstemming brengen 

met de lengte van het Damrak, zonder de compositie van het stationsgebouw 

geweld aan te doen. De stad zou zich niet langer spiegelen in het water van 

het IJ, maar kreeg ter compensatie een stevige, symbolisch geladen spiegel 

voorgehouden. 

Cuypers was echter nog niet tevreden. Hij bleef alert op de 

stedenbouwkundige ontwikkelingen rond het station en greep de 

‘beurskwestie’ aan om de ‘mise-en-scène’ van zijn gebouw te verbeteren. Bij 

de opening in 1889 stond het stationsgebouw, gezien vanaf de Dam, wat 



 

verloren achter de beurs, als afsluiting van een toevallige doorkijk. Vanaf het 

moment dat werd gekozen voor een station in het Open Havenfront was 

echter duidelijk dat dit niet zo zou blijven. Het gemeentebestuur ging ervan 

uit dat het Damrak (inclusief de omliggende straten) zich door de komst van 

het station zou ontwikkelen tot een commercieel centrum. En inderdaad 

regende het vanaf het begin van de jaren zeventig initiatieven om deze 

ontwikkeling te entameren, vooral door de verbetering van de wegen van en 

naar het station;11 Van Gendt had als een van de eersten een plan hiervoor 

ingediend.12 Als beeld had men daarbij veelal de Parijse boulevards voor 

ogen, door Haussmann zo veel mogelijk gericht op belangrijke openbare 

gebouwen, als afsluiting van het perspectief. In 1882 bracht het stadsbestuur 

de ontwikkeling van de stationsboulevard in een stroomversnelling door een 

gedeelte van het Damrak te laten dempen en dit terrein te bestemmen voor 

de bouw van een nieuwe beurs. Het bestaande gebouw van Zocher uit 1841 

voldeed van meet af aan slecht en stond een behoorlijke verbinding tussen 

Dam en Centraal Station in de weg. 

Er volgden een prijsvraag voor het beursgebouw – met Cuypers in de jury – 

en reeksen plannen voor de herinrichting van het Damrak, met of zonder een 

nieuwe beurs.13 Pas in 1893 kwam ook Cuypers met een voorstel, 

veelbetekenend aangeduid als ‘Ontwerp voor een nieuw Beursplein met 

grooten verkeersweg naar den Dam’. Hij was intussen raadslid geworden en 

lid van de Commissie van Bijstand voor Publieke Werken en lijkt met zijn 

plan gewacht te hebben tot er kans was dat er daadwerkelijk een besluit zou 

vallen in deze slepende kwestie. ‘Tal van plannen zijn er gemaakt’, schreef hij 

het College van Burgemeester en Wethouders, ‘en steeds hebben [die] 

schipbreuk geleden wegens de al te grote financiële offers die eventuele 

uitvoering (…) van de Gemeente zouden eischen.’ Zijn plan daarentegen zou 

‘verre van de gemeentekas groote offers te vragen, de financiën (…) met een 

niet onaanzienlijk bedrag (…) komen schragen’.14 Als bij zijn pogingen de 

context van het Rijksmuseum naar zijn hand te zetten, speelde hij ook hier in 

op de nog steeds dominante opvatting dat stadsverfraaiing rendabel moest 

zijn. Door de demping van het Damrak en het water voor het Centraal Station 

zou een oppervlakte aan exploitabel bouwterrein verkregen worden waarmee 



 

de kosten van de aanleg, inclusief een bouwrijp terrein voor de nieuwe beurs, 

met winst zouden worden terugverdiend.  

De Commissie van Bijstand voor Publieke Werken bracht een positief advies 

uit over zijn plan, maar de Kamer van Koophandel, door B en W om advies 

gevraagd, vond de nieuwe locatie voor de beurs te ver lopen van de Dam. De 

opheffing van een groot aantal ligplaatsen als gevolg van de dempingen, en de 

overdekking van de doorvaart voor het station vond de Kamer bovendien 

strijdig met de belangen van de scheepvaart.  

Het plan strandde al vóór de behandeling in de raad, maar het is hier van 

belang omdat het de stedenbouwkundige context in beeld brengt die Cuypers 

zich voor zijn station wenste. De titel van zijn memorie van toelichting geeft 

al aan dat het hem niet ging om de beurs op zich en één blik op de plankaart 

laat zien dat hij de beurskwestie als aanleiding gebruikte om de 

stedenbouwkundige situatie van zijn gebouw te verbeteren. Door de 

bebouwing van het Open Havenfront zou het stationsgebouw niet langer 

geïsoleerd op een eiland staan, maar werd het gebonden aan het stedelijk 

weefsel. En met de komst van de beurs zou het voorplein van het station de 

allure krijgen van een tweede stadshart, naast de Dam. 

Het stationsplein, door Cuypers voor de gelegenheid aangeduid als 

‘Beursplein’, vormt in feite een combinatie van twee pleintypen. Langs de 

volle lengte van het stationsgebouw ontwierp hij een zestig meter breed plein 

voor de afwikkeling van het verkeer, als een zeventiende-eeuws wagenplein, 

maar zo ingericht dat wachtende koetsen en wagens met vracht aan het zicht 

worden onttrokken door de geplande bebouwing in het Open Havenfront. 

Tegelijk schiep hij een formeel voorplein, een soort ‘court d’honneur’, met als 

wanden de gevels van de te bouwen beurs, een geprojecteerde blok met 

‘kantoren, magazijnen en koffiehuizen’ en in de as van het plein het 

middendeel van het stationsgebouw. Anders dan bij het plantsoen met villa’s 

voor het Rijksmuseum leverde de combinatie van nut en ‘verfraaiing’ in dit 

geval echter vlees nog vis op. De ongemakkelijke ereronde van de trams rond 

de fontein legt op pijnlijke wijze de onopgeloste controverse bloot tussen het 

station als utilitaire inrichting voor het vervoer en als monumentaal openbaar 

gebouw. Het voorplein, bedoeld als een betekenisvolle openbare ruimte, als 



 

contramal voor de gebouwen, is gereduceerd tot een verkeersplein, 

aangekleed met wat decoratief groen en een waterpartij – een overigens niet 

ongebruikelijk type in deze jaren.15  

Zijn ontwerp beperkt zich echter niet tot het voorplein. Cuypers gaf ook een 

visie op de toekomstige ontwikkeling van het Damrak. Dit is – evenals de 

boulevard in zijn plan voor de bebouwing van de museumterreinen – 

ingericht als een monumentale zichtas op zijn gebouw, wederom een 

gebruikelijk thema in de negentiende-eeuwse stedenbouw. De door hem 

voorgestelde plaats van de beurs maakte het mogelijk het Damrak te 

verbreden. Publieke Werken had een profiel van 30 meter gereserveerd naast 

het al aangeplempte beursterrein. Cuypers stelde voor ‘een dubbel brede 

straat’ te maken ‘met boomen en een wandelweg in het midden, gezamenlijk 

ter breedte van 45 meter’ – de breedte van het middendeel van zijn 

stationsgebouw. Zo kreeg hij precies de uitsnede die hij wilde hebben: het 

middendeel dat met de torens als een stadspoort de afsluiting vormt van het 

doorzicht vanaf de Dam op het nieuwe station.  

Het gedempte water aan de oostzijde van het Damrak verkavelde Cuypers in 

percelen van ongeveer 15 meter breed en in de memorie van toelichting stelt 

hij zich hier ‘flinke burgerhuizen met magazijnen’ voor. Gelet op de 

cityvorming rond het Centraal Station, die in 1893 al op gang was gekomen, 

was dit een weinig realistische voorstelling van zaken. Maar deze typeert het 

stadsbeeld dat hem als ideaal voor ogen stond. Het voorgestelde profiel doet 

denken aan het Voorhout in Den Haag: een allee met rijen bomen in het 

midden. Wellicht kende Cuypers ook een plan uit de zeventiende eeuw 

waarin de Keizersgracht wordt vervangen door een dergelijke groene allee. 

Met de perceelmaat nam hij ongeveer het ritme over van de grote 

stadspaleizen langs de Gouden Bocht van de Herengracht en hij stelt zich 

voor dat in de blokken B, C en D, die samengevoegd moesten worden met de 

percelen aan de Warmoesstraat, ook tuinen aangelegd zouden worden, zodat 

alles bij elkaar ‘de brede verkeersweg een rijke afwisseling en tevens een 

schilderachtig stadsgezicht [zal] opleveren.’ Door het plein tussen de blokken 

D en E, waar Cuypers zich een standbeeld van prins Hendrik dacht, werd ‘de 

lange lijn (van het Damrak) op eene aangename wijze onderbroken’. 



 

Hier weerklinkt de thematiek die al aan de orde kwam bij de behandeling van 

de ontwikkeling van de Vondelstraat en de bebouwing van de 

museumterreinen. Ook met dit ontwerp zocht hij een compromis of, 

misschien beter gezegd, een synthese tussen een monumentale, axiale aanleg 

naar het eigentijdse voorbeeld van de ‘grands ensembles’ in de Europese 

hoofdsteden – in het bijzonder Parijs – en het historische, op rationele 

grondslag gefundeerde schilderachtige stadsbeeld van Amsterdam. Door vast 

te houden aan de typologie van het grachtenpand zou, ook bij deze 

schaalvergrotende sprong in de cityvorming in de stad, voorkomen worden 

dat het stationsgebouw werd gekleineerd door geüniformeerde straatwanden 

met lange, monotone perspectieven – een beeld dat in de jaren negentig 

overigens vrij algemeen ter discussie werd gesteld. 

Van de gang van de Dam naar het Centraal Station maakte Cuypers in zijn 

ontwerp een met zorg geregisseerde wandeling. Met de stadspoort voor ogen 

wandelt de reiziger midden over het Damrak naar het station, beschut door 

bomen en links en rechts genietend van de steeds wisselende ‘eenheid in 

veelheid’ van Amsterdamse stadspaleizen en pakhuizen. Op het Beursplein 

aangekomen, door Cuypers aangeduid als ‘een der belangrijkste van Europa’, 

voelt hij zich, omringd door monumentale gebouwen, even burger van een 

wereldstad. Wanneer hij de beurs is gepasseerd en het station zich plotseling 

in zijn volle breedte aan hem ontvouwt, met de drukte van het verkeer voor 

de deur, hoort hij Thijm – die toepasselijke teksten dichtte, aangebracht op 

de gevel van het gebouw – al roepen: ‘Gheen heerlijk leven kiemt uyt Rust, 

die roest alleen.’ Begeleid door ver invallend daglicht – zoals op een oude foto 

goed is te zien – gaat de reiziger vervolgens de vertrekhal binnen, niet door 

één grote entree, maar, geheel in overeenstemming met de wetten van de 

multiplicatie, door een reeks kleinere deuren, koopt dan, overweldigd door de 

even imposante als rationele gewelfconstructie uit bakstenen bogen en stalen 

liggers met troggewelfjes, een kaartje, geeft zijn bagage af en wordt door het 

felle schijnsel van elektrisch licht – onder de stationskap voor het eerste in 

een openbare ruimte in Amsterdam toegepast – naar boven gelokt, waar hij 

door de ramen langs het perron de trein al stoom afblazend klaar ziet staan. 

Boven gekomen wijst het verblindende tegenlicht aan de open einden van de 



 

kap de wijde verten waarheen de trein hem zal voeren. In dit dramatisch 

samenspel van licht en ruimte – verloren gegaan bij de verbouwing van de 

hal in de jaren vijftig van de vorige eeuw, maar binnenkort in ere hersteld – 

kon het station bijna lijfelijk worden ervaren als sluis tussen de intimiteit van 

de stad en het bijna oneindige bereik van de spoorwegen.16 

Dit mag een sterk geromantiseerde beschrijving lijken, maar er zijn 

elementen in zijn ontwerp die er op wijzen dat Cuypers deze wandeling, als 

bij het Rijksmuseum, inderdaad met zorg heeft geënsceneerd. De grote reliëfs 

aan de voet van de torens wijzen er op dat hij het Centraal Station niet alleen 

zag als stadspoort, maar ook als triomfboog aan het begin van een ‘via 

triumphalis’ door de stad. Deze verwijzen met hun classicistische vormentaal 

en compositie naar soortgelijke reliëfs aan Romeinse triomfbogen. De 

figuren, geplaatst op ooghoogte, vormen een allegorische optocht waar de 

reiziger als het ware bij aansluit wanneer hij begint aan zijn ‘entrata’, zijn 

blijde inkomst in Amsterdam.  

De mise-en-scène van blijde inkomsten, compleet met allegorische 

decorstukken, erepoorten en triomfwagens, was in de negentiende eeuw nog 

zeer gebruikelijk. Men volgde daarbij wel de voorbeelden van de zestiende, 

zeventiende en achttiende eeuw, die goed gedocumenteerd waren in prenten 

en beschrijvingen.17 Ook Cuypers was bekend met dit thema. Hij ontwierp tot 

tweemaal toe erepoorten voor intochten van Willem III, in 1874 en 1887, 

beide voor de Vondelstraat. In de eerste vertolkte hij de geschiedenis der 

Nassaus; in de laatste symboliseerde hij met torens en kantelen dat vorst en 

volk één gebouw vormen, dat verdedigd moet worden tegen aanvallen van 

buiten.18 In dit soort optochten was van oudsher een hoofdrol weggelegd voor 

de openbare gebouwen. Hun rol en betekenis in het bestuur en het stedelijk 

leven werden met het langstrekken van de optocht geëxpliciteerd en 

bevestigd en ze werden voor de gelegenheid vaak versierd of behangen met 

allegorische voorstellingen. De tegeltableaus aan de gevel van het 

Rijksmuseum doen, als eerder gezegd, denken aan deze gewoonte gebouwen 

met allegorische tapijten te versieren. En ook het Centraal Station werd door 

Cuypers als het ware permanent in feesttooi gezet met een uitgebreid 

programma van allegorische reliëfs, beeldhouwwerken en tegeltableaus, met 



 

stichtelijke teksten op rijm van Alberdingk Thijm. De opdrachtgever had niet 

om een dergelijk decoratieprogramma gevraagd en Cuypers moest lang strijd 

voeren om deze uitgevoerd te krijgen. 

Bij de behandeling van het Muzeüm Koning Willem I en het Rijksmuseum 

werd aangegeven hoe Cuypers dit gebouw als stedelijk decorstuk inzette voor 

zijn ideologische en educatieve doeleinden. In het Centraal Station krijgt dit 

‘enseignement de la rue’ een breder kader. In de wachtkamer derde klasse liet 

hij een enorme stadsplattegrond aanbrengen, waarop de belangrijkste 

openbare gebouwen van Amsterdam in een contrasterende kleur zijn 

gemarkeerd. Deze worden zo, als in de middeleeuwse stadsprofielen en 

vogelvluchtkaarten, nadrukkelijk neergezet als de ‘mirabilia’ van de stad, 

oprijzend uit de ‘civitas’ van burgerhuizen. Niet toevallig is zijn eigen fysieke 

bijdrage aan de monumentale vormgeving van het openbare leven van de 

stad hier goed op te zien: de zes kerken, de Vondelstraat, het Centraal Station 

en het Rijksmuseum zijn duidelijk aangegeven.  

Ter versiering van een wand boven een van de uitgangen van het station 

ontwierp hij een tweede kaart, waarop hij de belangrijkste routes door de stad 

aangeeft. Deze kaart maakt nog eens duidelijk dat de openbare gebouwen 

voor hem tegelijk een symbolische lading hadden, dat ze de verschillende 

aspecten van het stedelijk leven, de machten en krachten die hierin werkzaam 

zijn, symboliseren. Hij schetst ditmaal geen stratenplan, maar geeft de 

openbare gebouwen aan die de routes markeren, met als drie brandpunten in 

de stad het Centraal Station, het voormalig raadhuis op de Dam en het 

Rijksmuseum. De gang van de aankomende reiziger door de stad krijgt zo de 

lading van een allegorische optocht. Zijn wandeling van gebouw naar gebouw 

wordt voorgesteld als een tocht tot lering en vermaak, vergelijkbaar met de 

triomftocht van de vooraanstaande zeventiende-eeuwse burgers van 

Amsterdam langs het stadhuis en de Westerkerk, door hem afgebeeld op de 

tegeltableaus aan de westgevel van het Rijksmuseum.  

 



 

Het station: stadspoort, paleis voor de reiziger en monument van 

techniek 

 

De geveldecoratie van het Centraal Station laat zien dat de symbolische 

lading van een gebouw bij Cuypers vrij expliciete vormen kon aannemen. 

Tegelijk blijkt uit de bewaard gebleven schetsontwerpen – waarvan één lang 

onbekend – dat hij in dit plan worstelde met de vraag wélke boodschap hij nu 

precies aan de stad wilde meegeven en hoe hij deze architectonisch zou 

verwoorden.  

De architectonische hoofdvorm van het Centraal Station kwam voort uit het 

gegeven type, een zogenaamd doorgangs- of langsstation, en deze werd extra 

langgerekt om op het smalle eiland een ‘voldoende communicatieweg te 

behouden voorlangs het gebouw’, zoals Cuypers uitlegde in de ‘Nota van 

Toelichting’ bij zijn schetsontwerp.19 Bij de uitwerking van het 

stationsgebouw hanteerde hij een voor dit type gebruikelijk 

compositieschema, ontleend aan paleistypen uit de renaissance en de barok. 

In de bewerking van schetsontwerp tot definitief ontwerp – waarbij alle 

functies werden samengebracht in één gebouw – lijkt de hoofdfaçade van het 

Cour du Cheval Blanc te Fontainebleau een bron van inspiratie te zijn 

geweest. Zijn streven was, als steeds, ‘de bestemming der lokalen zo veel 

mogelijk van buiten te doen kennen’: de hoge vertrekhal in het midden, links 

en rechts de vleugels met op de begane grond ruimten voor de 

bagageafhandeling en op de verdieping wachtkamers, in de hoekpaviljoens 

respectievelijk de woning van de stationschef en de Koninklijke Wachtkamer 

en aan beide uiteinden van het gebouw goederenloodsen met laadperrons en 

als torens afleesbare liften om ladingen op te tillen naar perronniveau. Het 

station fungeerde in de eerste jaren als dubbel kopstation, geëxploiteerd door 

verschillende maatschappijen, vandaar de dubbele sets goederenloodsen. De 

gevelcompositie is symmetrisch, met nadruk op de centrale as, maar dit 

academisch principe is in het definitief ontwerp losser gehanteerd dan in het 

schetsontwerp. De noklijn is, naar het voorbeeld van Fontainebleau, op 

gelijke hoogte doorgetrokken over het hele gebouw en door de toepassing van 

torens en risalieten op steeds gelijke afstanden wordt de aandacht van de 



 

beschouwer verspreid over de volle breedte van de gevel. Wel zijn de 

vertrekhal en de Koninklijke Wachtkamer geaccentueerd met verhoogde 

kappen, terwijl de goederenvleugels, gevat tussen twee torens, als 

bijgebouwen juist laag zijn gehouden. In de ontwikkeling van schetsontwerp 

(1876) naar definitief ontwerp (1878–1881) is te zien hoe de verschillende 

delen van het gebouw naar hun functie worden gearticuleerd in de gevel en 

steeds duidelijker kenbaar gemaakt met toepasselijke historische motieven. 

Het hele programma wordt in het definitief ontwerp als het ware samengevat 

in één helder hoofdvolume, gedekt door een over de volle lengte van het 

gebouw doorlopende kap, ritmisch gescandeerd of verbijzonderd door 

functioneel bepaalde delen. Het onderliggend rationalisme van zijn 

architectuur komt hierin duidelijk tot uitdrukking. De verschillende delen – 

vertrekhal, traptorens, Koninklijke Wachtkamer, woning stationschef, 

goederenloodsen – worden vervolgens opgeladen met historische motieven 

om de functie van het gebouw te symboliseren in het stadsbeeld. Bij de keuze 

van deze motieven volgde Cuypers de opdracht in een contextueel relevante 

stijl te bouwen.  

Het programma van eisen vroeg om een gebouw in ‘Oud-Hollandsche’ stijl ‘in 

overeenstemming’ – Van Prehn gebruikte dezelfde term als het College van 

Rijksadviseurs – met de enkele jaren eerder gekozen stijl voor de 

bruggenhoofden van de doorgangen aan weerszijden van het stationseiland. 

Deze stijl was indertijd voorgeschreven met het oog op de ligging van het 

station tegenover het nog overwegend zeventiende-eeuwse Amsterdamse 

waterfront.20 Gebruikmakend van de wat onduidelijke definitie van het 

begrip ‘oud-Hollands’ zette Cuypers dit stijlvoorschrift gaandeweg naar zijn 

hand – wat weer aanleiding was voor veel discussie in de vakgemeenschap21 

– en voegde referenties toe die zijn persoonlijke opvatting in beeld brengen. 

In het schetsontwerp zijn nog banden en rolwerk toegepast in de trant van 

Vredeman de Vries. In het definitief ontwerp richtte hij zich, als bij het 

Rijksmuseum, hoofdzakelijk naar de architectuur van de vroege renaissance.  

Vanwege de eis in Hollandse renaissance te bouwen, verwees Cuypers voor 

de detaillering van het Rijksmuseum naar het Maarten van Rossumhuis te 

Zaltbommel, als gezegd het ideaaltype van een Nederlandse architectuur 



 

waarin ‘zonder gotische intentie nog gotisch werd geconstrueerd’. Bij het 

Centraal Station nam en kreeg hij in stilistisch opzicht meer ruimte en liet hij 

blijken dat wat hem betreft het zwaartepunt van de Nederlandse renaissance 

lag in Zuid-Nederland en België, het centrum van de katholieke Nederlanden 

in de periode voor de opstand en de Reformatie, en dat daar een belangrijke 

bron voorhanden was bij het zoeken naar een nieuw ornament als drager van 

een eigentijdse nationale architectuur. Cuypers bleef, met Thijm, Nederland 

en Vlaanderen als een culturele eenheid beschouwen. Al vanuit zijn studietijd 

was hij, als eerder gezegd, goed bekend met de architectuur van dit gebied en 

hij had zijn kennis in de loop der jaren sterk uitgebreid.22 Wel zorgde hij 

ervoor – conform het idee dat de lokale of regionale traditie mede als drager 

moest fungeren voor nieuwe ontwikkelingen – met de gekozen motieven 

steeds te verwijzen naar het optreden van deze zuidelijke renaissance in de 

noordelijke provincies. Ook deze had hij, mede door zijn werk als 

rijksadviseur, goed leren kennen. 

In het middendeel van het gebouw onderstrepen de geciteerde historische 

motieven – parallel aan het Rijksmuseum – de tweeledige betekenis van dit 

bouwdeel: tegelijk stads- of erepoort en monumentale ontvangstruimte.23 De 

verhoogde kroonlijst met balustrade en het rijkswapen in de topgevel 

verwijzen naar de gevelbekroning van het renaissancistische raadhuis te Den 

Haag uit 1563–1565, niet toevallig als een van de ijkpunten in de Nederlandse 

architectuurgeschiedenis door hem opgenomen in de allegorische vensters 

van de voorzaal in het Rijksmuseum en verheffen het station daarmee tegelijk 

tot een van de belangrijke openbare gebouwen van de stad. Anders dan bij 

het Rijksmuseum lukte het hem bij het Centraal Station wél het middendeel 

mét de torens logisch voort te laten komen uit de functie. Bovendien wist hij 

via dit motief de twee betekenissen – stadspoort en publiek gebouw – met 

elkaar te verbinden. De torens bevatten naast de rookkanalen voor de 

centrale verwarming – de ‘rokende torens van Cuypers’ werden later een 

begrip – ook trappenhuizen die toegang geven tot een grote vergaderzaal 

boven de centrale hal. De bovenste geledingen van de torens hebben met de 

voor een station onmisbare klok, verwijzend naar klassieke klokkentorens 

zoals in Venetië, en een windwijzer, van belang voor de scheepvaart rond het 



 

stationseiland, ook een door de ratio gestuurde functie gekregen.  

De zaal was niet gevraagd in het programma van eisen en Cuypers voegde 

deze toe op eigen initiatief. Hij duidt deze weliswaar betrekkelijk neutraal aan 

als ‘grote vergaderzaal’, maar zijn bedoelingen met deze ruimte gingen 

verder. In de memorie van toelichting bij het definitief ontwerp geeft hij aan 

dat de zaal aangekleed moest worden met historieschilderingen, verwijzend 

naar cruciale episodes uit de geschiedenis van Amsterdam en familiewapens 

van ‘belangrijke Amsterdammers’ die handel, nijverheid en scheepvaart van 

de stad hadden bevorderd. De reeks zou beginnen met Floris V, die met het 

verlenen van tolvrijheid aan Amsterdam als een van de eersten de handel 

stimuleerde, en eindigen bij Samuel Sarphati en J.G. Jäger, initiator van het 

Noordzeekanaal, die belangrijke stappen hadden gezet voor de economische 

opbloei in de eigen tijd.24 Terwijl de voorzaal van het Rijksmuseum met de 

verwijzingen naar de Haagse Ridderzaal tegelijk fungeerde als erezaal voor de 

Nederlandse geesteshelden, dacht Cuypers zich in het Centraal Station, zo 

blijkt, een monumentale ontvangstruimte voor de stad, een nieuwe 

burgerzaal als monument voor het economisch herlevend Amsterdam. 

Cultuur en economie zouden zo, in allegorische zin, de twee poorten vormen 

naar de nieuwe stad.  

Als voorbeeld voor de zaal in het Centraal Station zal Cuypers de 

middeleeuwse ‘Schepene-Saele’ te Yperen voor ogen hebben gehad. Deze was 

in 1867 opnieuw ingericht en door zijn studievrienden Guffens en Swerts 

voorzien van een reeks historieschilderingen. Cuypers kende dit ensemble 

goed – het was onderwerp van een van zijn eerste publicaties – en in zijn 

ogen was het een toonbeeld van de inzet van de kunst en de geschiedenis voor 

het aankweken van een gevoel van eigenwaarde bij de stedeling en meer 

algemeen het ‘aanvuren van de nationaliteit’.25  

In de strakke gevels van de vleugels aan weerszijden van het middendeel, 

regelmatig geleed door twee uitsprongen, komt het zakelijk karakter van de 

dienstruimten tot uitdrukking. De aanwezigheid van de monumentale 

wachtkamers is echter niet afleesbaar. De eigenaardige verhouding tussen 

glas- en muuroppervlakte in deze gevel is typerend voor de Amsterdamse 

grachtenwanden en met de door topgevels gekroonde risalieten lijkt hij hier 



 

direct naar te verwijzen. De detaillering is echter aangepast aan zijn 

voorkeuren: de wijze waarop natuur- en baksteen zijn gecombineerd is 

geïnspireerd op voorbeelden uit Vlaanderen en het Maasland, de strakke 

geveltoppen met geprononceerde schouders zijn ontleend aan de 

middeleeuwse voorbeelden in de Dictionnaire van Viollet-le-Duc. Deze 

interpretatie van de grachtenwand, voorgesteld als een regelmatig gelede 

eenheid waarin de individuele woonhuizen worden geaccentueerd met 

gedecoreerde geveltoppen, gaat terug op zijn woonhuisontwerpen voor de 

Vondelstraat. Het middendeel, refererend aan een openbaar gebouw, wordt 

zo als het ware ingekaderd door de massa van burgerhuizen. Het contrast 

tussen deze vleugels en de hoekpaviljoens verbeeldt daarbij de voor hem 

vanzelfsprekende maatschappelijke hiërarchie, te zien in de juxtapositie van 

aaneengesloten burgerhuizen en vrijstaande villa’s voor de meer 

verdienstelijke (en kapitaalkrachtige) burgers in de Vondelstraat.  

De twee hoekpaviljoens zijn naar hun functie verschillend uitgewerkt. Om 

visueel onderscheid te kunnen maken tussen de Koninklijke Wachtkamer en 

de woning van de stationschef legde Cuypers, als aan de achterzijde van het 

Rijksmuseum, wederom ‘pondération’ over symmetrie.26 Hij werd hier 

bovendien geconfronteerd met een ceremonieel probleem. De eis een eigen 

toegang met aparte wachtruimten in te richten voor het hof sloot uit dat de 

koning met zijn gevolg gebruik zou maken van de grote vertrekhal, die hem, 

als middelpunt van het gebouw, hiërarchisch toekwam.27 In het 

schetsontwerp had Cuypers dit probleem opgelost door een apart 

ontvangstgebouw te maken voor het hof, maar hier had de minister bezwaar 

tegen, zowel om praktische als financiële redenen. Ondergebracht in het 

hoekpaviljoen was de vorst echter nevengeschikt aan de ‘groote massa’28 die 

gebruikmaakte van de centrale hal en kreeg hij een plaats in de dispositie 

gelijk aan die van de stationschef. In het definitief ontwerp vestigde Cuypers 

daarom extra aandacht op de Koninklijke Wachtkamer en gaf deze een hoge 

kap en een monumentale gevel. Het ceremoniële probleem loste hij op door 

de wachtkamer met de overdekte doorrit net een pilasterdikte meer voor te 

laten springen dan het middendeel. Zo kwam de vorst toch 'voor' de burger 

binnen. Voor de decoratie van dit koninklijk paviljoen citeert hij bouwwerken 



 

uit de regeringsperiode van de katholieke landvoogdes Margaretha van 

Oostenrijk (1507–1530) die, op het breukvlak van gotiek en renaissance, een 

voorkeur aan de dag had gelegd voor de nieuwe richting. De poorten van de 

inrit, met familiewapens van Willem III en koningin Emma, zijn geïnspireerd 

op de poort ontworpen door Rombout Keldermans voor Margaretha’s paleis 

te Mechelen (1507–1525), waarin deze voor het eerst de gotiek losliet, en 

wellicht ook op de zuidelijke poort van het kasteel te Breda (1515–1521), die 

geldt als een van de eerste sporen van de renaissance in Nederland. De vroege 

renaissance in Nederland leunde zwaar op de Franse paleizen – Breda is wel 

een ‘Brabantsch Fontainebleau’ genoemd29 – en hiermee lijkt wat Cuypers 

betreft de cirkel rond: hij had een nationale variant gevonden van de door 

Viollet-le-Duc naar voren geschoven vroege Franse renaissance als grondslag 

voor de eigentijdse uitwerking van een openbaar gebouw volgens rationele 

beginselen.  

Voor de decoratie van de geveltop van dit paviljoen baseerde hij zich juist 

weer op een laatgotisch type, dat onder andere voorkomt aan het raadhuis te 

Culemborgh (1534); en de wapendrager is een variant op een motief aan de 

kanselarij te Leeuwarden (1566–1571), een gebouw dat geldt als het eindpunt 

van de gotiek in Nederland. Het lijkt vergezocht, zeker uit een huidig 

perspectief, maar iemand die kennis had van de Nederlandse 

architectuurgeschiedenis zag de politieke achtergronden van de referenties 

aan dit late optreden van de gotiek. De secretaris van de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst, L. Rieber, formuleerde het in 1884 zo: ‘Deze 

kunstenaar heeft in den stijl van het bouwwerk [de kanselarij, A.O.], dat 

bekroond moest worden met het beeld van zijn vorst, diens kerkelijke en 

sociale begrippen, die ook hij was toegedaan, willen uitdrukken.30 Cuypers’ 

keuze voor deze motieven krijgt hiermee een polemische, politiek en religieus 

geladen ondertoon. Hij bewerkstelligde in steen waar Alberdingk Thijm voor 

vocht in de latere jaargangen van zijn Dietsche Warande: een herwaardering 

van de Nederlandse cultuur uit de periode vóór de Reformatie en de 

Beeldenstorm. Wat Willem III vond van zijn wachtkamer is niet bekend. 

Anders dan bij het Rijksmuseum, waar hij zijn onvrede liet blijken met het te 

weinig koninklijke karakter van het gebouw, heeft hij, voor zover bekend, niet 



 

gereageerd op de symbolische lading van zijn nieuwe entree tot de hoofdstad, 

waarin ongevraagd de band van zijn familie met de ‘Koning van Hispanje’ 

monumentaal werd uitgedrukt.31  

De vleugels voor de afhandeling van goederen geven Cuypers’ rationele 

beginselen nog eens pregnant weer. De functionele delen worden scherp 

onderscheiden en in de memorie van toelichting apart benoemd als 

‘tusschengebouwtjes’, ‘goederenloodsen’ en ‘overdekte bergplaatsen’. De 

liftschacht met torenspits vormt een verticaal accent dat de horizontaal 

gelede loodsen compositorisch verbindt en tegelijkertijd het verticale 

goederenverkeer tot uitdrukking brengt in het silhouet van het gebouw. De 

zware deuren, met forse, romaans aandoende omlijstingen en idem 

vensterharnassen, in de detaillering beïnvloed door Viollet-le-Duc, 

onderstrepen het utilitaire karakter van de goederenvleugels. Tegelijk komt 

de samenhang tussen ‘constructieve noodzakelijkheid’ en ‘die heerlijke 

symbolen’ hier op een even onverwachte als waarheidsgetrouwe wijze tot 

uitdrukking.  

Ook aan de perronoverkapping verbond Cuypers het motief van de 

stadspoort – de kap vormde tenslotte de toegangspoort voor de treinen – en 

plaatste torens aan weerszijden van beide eindspanten. De noordelijke torens 

(op het derde perron) kregen met een aantal noodzakelijke dienstruimten 

nog iets van een bestaansgrond. Maar aan de zuidkant viel dit historisch 

motief, toegevoegd om symbolische redenen, op geen enkele wijze te 

verenigen met de uit de functie ontwikkelde vorm van de bergplaatsen. Strikt 

logisch te werk gaande besloot Cuypers dit conflict te laten zien. Hij scherpte 

het zelfs aan. Met de gemetselde boog in de zijwand volgt hij de onderrand 

van het ijzeren kapspant van de bergplaats; hier volgt de vorm de constructie. 

Maar dan rijst de wand vrijstaand op en de muurtoren is slechts een holle 

vorm. Het geheel is als een coulisse, een zetstuk, een loos filmdecor tegen de 

bergplaats gezet en Cuypers speelt hier een haast postmodern te noemen spel 

met allegorie en werkelijkheid.  

De perronoverkapping moest als zelfstandig ingenieurskunstwerk worden 

ingepast in het ontwerp van de architect en in het poortmotief is Cuypers’ 

worsteling te zien met dit gegeven. De introductie van het ijzeren boogspant 



 

in de jaren zestig van de negentiende eeuw maakte steeds grotere 

spanwijdten mogelijk zonder trekstangen en spoorwegingenieurs 

ontwikkelden als in een wedren steeds hogere en langere boogkappen. 

Daarmee werden zo veel mogelijk sporen in één keer overkapt en werd 

tegelijk – en daar ging het uiteindelijk om – het technisch kunnen van een 

land getoond. Het probleem was dat de overkapping daarbij het 

hoofdgebouw, de schepping van de architect, als beeldbepalend element van 

het station dreigde te overvleugelen. Het station werd een tweekoppig 

monster, een gebouw met een januskop, waarin de concurrentiestrijd tussen 

architect en ingenieur op dramatische wijze tot uitdrukking kwam.32 Cuypers 

zag, zoals blijkt uit zijn schetsontwerp, het liefst twee lage kappen toegepast, 

als lichte regenschermen boven de sporen. Hij interpreteert het 

spoorwegemplacement als een ‘basse cour’ achter het hoofdgebouw. Maar 

voor de spoorwegingenieurs was de overkapping met de sporen, dat wil 

zeggen de plaats waar treinen werden samengesteld en reizigers in- en 

uitstapten, juist de essentie van het station. In de woorden van Caroll Meeks: 

‘the shed is the station’.33 J. Leyds, inmiddels verantwoordelijk voor 

Amsterdam CS, opteerde dan ook voor een spectaculaire boogkap, op dat 

moment een van de hoogste en zeker de langste ter wereld.34 Hij liet zich bij 

die keuze leiden door de symbolische betekenis die hij zijn kunstwerk 

toedacht. Dit leverde hem kritiek op van een meer utilitaire stroming onder 

zijn vakgenoten, die de nadruk legde op de praktische en technische eisen en 

meer oog had voor de financiën, maar hij zette zijn zin door.35 Het 

‘kinderachtig monumentale’ van twee kleine perronkapjes was voor hem 

onverdraaglijk naast het imposante gebouw van Cuypers. Deze zouden het 

ruimtegevoel dat de vertrekkende reiziger had ervaren in de vertrekhal teniet 

doen en een knullige entree vormen voor de arriverende reiziger: ‘Zou de 

reiziger die vertrekt, niet onmiddellijk den indruk kwijt zijn, dien hij in de 

schoone, grootsche vestibule en in de wachtkamers heeft ontvangen bij het 

passeeren van het voorplein door het gebouw heen naar de perrons, wanneer 

hij plotseling onder de lage overkapping verschijnt? En zou de aankomende 

reiziger, die reeds van het schoone Amsterdam met zijn nieuwe 

Centraalstation vernomen heeft, dan geen aangenamer indruk verkrijgen 



 

onder de grootse kap, waarbinnen zich geen enkele stang of geen enkele 

verbindingskruising bevindt, die het oog belemmeren, dan onder de 

tweelingkapjes?’36 Niet de monumentale architectuur van het hoofdgebouw, 

maar de gedurfde constructie van de perronoverkapping was voor hem de 

gepaste uitdrukking van het technisch kunnen dat de spoorwegen mogelijk 

had gemaakt en symbool van de vooruitgang die zij meebrachten.  

Cuypers accepteerde als vanzelfsprekend de inbreng van de 

spoorwegingenieurs bij het vaststellen van de dispositie van het gebouw en 

liet bepaalde constructies ook zonder meer aan deze beroepsgroep over. De 

ijzeren kapspanten van zijn gebouw zullen zijn berekend en getekend door 

een ingenieur van het constructiebedrijf, dat deze in segmenten aanleverde 

ter assemblage op de bouw. Hetzelfde gebeurde met de overkapping van de 

binnenplaatsen van het Rijksmuseum. Maar bemoeienis van de ingenieur 

met de vormgeving van het gebouw en een hoofdrol voor zijn kunstwerk in 

het ontwerp was voor Cuypers ondenkbaar: ‘de architect, wil hij dien naam 

waardig zijn, moet ontwerper (maker) wezen van geheel zijn werk’, stelde hij, 

overigens jaren later, in een voordracht, en sprak er zijn verontrusting uit 

over dat steeds vaker een ingenieur de constructie ontwierp, de architect 

alleen het ‘artistieke gedeelte’.37 De keuze van de kapconstructie gaven de 

spoorwegingenieurs echter niet uit handen. Formeel behoorde deze ook niet 

tot de opdracht aan Cuypers. Maar de decoratie van de eindgevels lieten zij 

wel aan hem over en hiervan maakte hij gebruik om de ingenieur op zijn 

plaats te zetten. Door de toevoeging van torens aan weerszijden van de 

eindspanten werd het monument van techniek en vooruitgang 

getransformeerd tot poort van de stad, passend in zijn concept van het 

station. Met de keuze voor een torenmotief uit een ver verleden, ontleend aan 

de Dictionnaire van Viollet-le-Duc, lijkt hij te willen benadrukken dat deze 

poortfunctie met de komst van de spoorwegen louter symbolisch is geworden.  

Cuypers maakte twee ontwerpen voor de eindgevels en in de ontwikkeling 

tussen beide komt zijn worsteling met het vraagstuk hoe het technisch 

hoogstandje van de ingenieur in te passen in zijn architectonisch ontwerp 

duidelijk naar voren. In het eerste ontwerp doet hij voorkomen dat de torens 

het kapspant daadwerkelijk schouderen – terwijl het bijzondere van het 



 

boogspant is dat er geen spatkrachten zijn – en suggereert hij een 

constructief verband tussen kap en stationsgebouw. Met rondboogfriezen en 

een fronton moet de glazen wand bovendien het beeld oproepen van een 

gebouw, van architectuur. Het resultaat is weinig overtuigend en maakt de 

tegenstelling tussen architectuur en civiele techniek eerder pijnlijk duidelijk 

dan dat hiervoor een esthetisch bevredigende oplossing wordt geboden. In 

het definitief ontwerp slaagde hij er echter in een oplossing te vinden voor het 

dilemma, door een strikte toepassing van zijn rationele beginselen. De 

architectonische motieven maken plaats voor naturalistische plantmotieven, 

die als een smeedijzeren wingerd over het spant woekeren, met afhangende 

trossen langs de traceringen van de hangende glazen wand. De torens zijn 

nadrukkelijk náást het spant geplaatst – alleen decoratief smeedwerk in de 

zwik verbindt de twee – waarmee Cuypers laat zien dat deze een symbolische 

toevoeging zijn, zonder constructieve betekenis. Door in zijn vormgeving de 

constructie te volgen, deze niet te verhullen maar juist ‘door de decoratie 

krachtig tevoorschijn te doen treden’ – zoals hij schreef in de memorie van 

toelichting bij het definitief ontwerp – is de kap onderdeel geworden van zijn 

constructief systeem. Het werkstuk van de ingenieur is nu van dezelfde orde 

als dat van de timmerman of de steenhouwer: met zijn kunstwerk (het 

boogspant) heeft de ingenieur een bijdrage geleverd aan het constructief 

systeem – zoals hij dat ook deed met de spanten voor de daken en de 

marquises – waarover uiteindelijk alleen Cuypers meester is.  

 

Uit enkele tekeningen die een aantal jaren geleden onverwacht opdoken bij 

de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,38 blijkt dat Cuypers in zijn 

worsteling met het tweeledig karakter van het station, tegelijk paleis voor de 

reiziger en monument van vooruitgang en techniek, een geheel andere 

oplossing heeft overwogen. In deze variant schetst hij een symmetrisch 

hoofdgebouw met als centraal thema een grote koepelvormige vertrekhal, 

opgetrokken uit ijzer en glas. De constructie is in het zicht is gelaten en de 

voorgevel van het stationsgebouw wordt in dit ontwerp gedomineerd door 

een ijzeren boog, ingevuld met een glazen pui en geschouderd door twee 

torens. Deze boog kan gelezen worden als een verwijzing naar de 



 

overkapping. Bij kopstations was dit een gebruikelijk motief in de voorgevel 

van het hoofdgebouw, dat haast als vanzelfsprekend voortkwam uit de 

plattegrond van het station. Maar voor langsstations was dit rond 1875 een 

nog ongebruikelijk idee. Een zeldzaam voorbeeld was te zien in het iets 

vroegere langsstation te Luik (1870), waar de ijzeren perronoverkapping in 

de gevel werd gerepresenteerd door een boogvenster in de vertrekhal. 

Conform de opvattingen van de Beaux-Arts was het motief hier echter 

vertaald in natuursteen.39 Vanuit zijn gotisch rationalisme liet Cuypers het 

ijzeren spant juist naar waarheid zien. Ook de koepel was geen gebruikelijk 

motief voor een stationsgebouw, zeker niet als vorm voor de vertrekhal: deze 

moest, afgaande op de beschikbare handboeken, niet rond maar bij voorkeur 

vierkant of rechthoekig zijn.40 Cuypers bracht echter niet alleen de vertrekhal 

met de loketten, maar ook het eerste perron onder de koepel. Daarmee lijkt 

hij deze tegelijk in te zetten bij het zoeken naar een architectonische 

oplossing voor het centrale probleem van het langsstation: de ruimtelijke 

verbinding van de haaks op elkaar staande bewegingen van treinen en 

reizigers.  

Het variantontwerp is hier van belang omdat dit het beeld van Cuypers’ 

stijlopvatting en zijn ideële bedoelingen nuanceert. In de uitgevoerde vorm 

lijken het Rijksmuseum en het Centraal Station het logisch en 

vanzelfsprekend resultaat van zijn streven naar een betekenisvol en daarom 

historiserend architectonisch kunstwerk. De middeleeuwse stad en de 

stadstaatjes van de Renaissance worden door middel van deze gebouwen als 

gemeenschapsideaal aan de eigen tijd ten voorbeeld gehouden. Met hun 

schilderachtige composities en scherp getekende silhouetten vormen de 

gebouwen, analoog aan het kerkgebouw, als het ware een microkosmos van 

de ideale stad en het is wellicht geen toeval dat het Centraal Station twaalf 

torens heeft – de risalieten aan de vleugels meegeteld – als symbool van het 

heilig Jeruzalem.41 De technische vooruitgang, de ‘progrès continu’ wordt, zo 

lijkt het, bewust aan het zicht onttrokken. Het variantontwerp voor het 

Centraal Station laat echter zien dat er veeleer sprake lijkt te zijn geweest van 

een proces van afweging en keuze. Cuypers lijkt de juiste balans te hebben 

gezocht tussen architectuur als resultante van technische vernieuwing en 



 

maatschappelijke verandering – voor Viollet-le-Duc was de stoomlocomotief 

de stijlicoon van zijn tijd; met het ijzeren boogspant in de voorgevel verwijst 

Cuypers direct naar de wereld van de stoommachine – en architectuur als 

sprekende kunst, door haar verband met de historische traditie leesbaar voor 

een breed publiek. Dat hij in de voorgevel de voorkeur gaf aan de historische 

motieven, boven het thematiseren van de overkapping, als essentie van het 

station, kan mede zijn ingegeven door het stijlvoorschrift in het programma 

van eisen. Wellicht was hij kopschuw geworden voor al te eigenzinnige of 

extreme vormexperimenten na zijn ervaringen met de ontwerpen voor het 

Rijksmuseum. Maar deze keuze lijkt vooral iets te zeggen over zijn opvatting 

van de architectonische representatie, van de wijze waarop gebouwen 

betekenissen overdragen.  

Een zuivere constructie, dat wil zeggen een directe weergave van de functies 

en de in het gebouw werkzame constructieve krachten, was, zeker bij een 

belangrijk openbaar gebouw als het Centraal Station, onvoldoende om het te 

verheffen tot architectonische betekenisdrager. Vormen en constructies 

moesten, naar de opvatting van zijn tijd, gedecoreerd worden om ze als 

metafoor te kunnen inzetten. Met name in Engeland was dit probleem al in 

de jaren vijftig aan de orde gesteld in het theoretisch debat.42 De toepassing 

van historische stijlcitaten en gestileerde of, in de terminologie van Scott, 

‘gearchitecturaliseerde’43 bloem- en plantmotieven werd gezien als een 

middel om afstand te scheppen tot de functie, en het gebouw representatieve 

waarde te geven. Een muur kon bijvoorbeeld, zo dacht men, slechts voor 

zichzelf staan; maar door er gestileerd, geabstraheerd vlakornament aan toe 

te voegen ontstond er een metaforische afstand, een ‘metaphorical gap’, in de 

woorden van Kaufman,44 tussen beschouwer en voorstelling en 

representeerde deze ‘vlakheid’. En dit lijkt precies het probleem te zijn 

geweest waar Cuypers mee worstelde. Met de ijzeren boog als centraal motief 

kon het middendeel van het station slechts voor zichzelf staan, dat wil zeggen 

voor de perronoverkapping – die het niet was – en door toevoeging van 

ornament aan het spant hooguit voor het abstracte begrip ‘overkapping’. 

Gestileerd, ‘gearchitecturaliseerd’ en bekleed in steen echter ontstond er 

afstand en kon de boog symbool worden voor de kap als essentie van het 



 

station. Een dergelijke oplossing paste echter slecht in zijn constructief 

rationalisme – zoals al werd geconstateerd bij de behandeling van zijn 

ontwerpen voor de overkapping zelf. Met de toevoeging van de verdieping op 

het stationsgebouw en de introductie van de grote vergaderzaal zou de boog 

bovendien nóg een probleem hebben opgeleverd. Niet de vergaderzaal, maar 

de boog zou dan bepalend zijn voor het gevelbeeld, waardoor juist bij deze zo 

belangrijke ruimte de functie niet tot uitdrukking zou komen in het uiterlijk 

van het gebouw. Met een door torens en historische motieven gedomineerde 

gevel creëerde hij echter afstand tot de functie en kon het middendeel van het 

station tegelijk metafoor zijn. Het representeert niet de overkapping, maar 

staat voor het station als belangrijk openbaar gebouw, als paleis voor de 

reiziger, herinnerend aan de stadspoort en verwijzend naar het stadhuis. In 

zijn definitief ontwerp voor het Centraal Station koos Cuypers dus voor de 

leesbaarheid, voor het vertellende van de architectuur en de bredere 

boodschap die het gebouw had mede te delen. Voor de hoofdentree van 

Amsterdam verkoos hij een geïdealiseerd beeld van de historische stad als 

voorafbeelding van de toekomstige ontwikkeling van de stedelijke 

samenleving boven een eigentijdse verbeelding van het spoorwegbedrijf.  

De perronoverkapping bleef niettemin een belangrijk deel van het 

stationscomplex en deze kreeg, als poort voor de treinen, een dominante rol 

in de zijaanzichten van het gebouw, vooral vanuit de oostelijke en westelijke 

binnenstad. Deze zijn door Cuypers in een vrije, schilderachtige compositie 

opgebouwd als een reeks coulissen. Alle versnijdingen in het hoofdgebouw – 

bij de goederenloodsen, het hoekpaviljoen en de torens – zijn met zorg 

uitgewerkt tot ook in het zijaanzicht sprekende gevelbeelden. Het eindspant 

van de overkapping met de torens, de liftschacht met torenspits en de zijgevel 

van het goederengebouw, waarin de vorm van de mansardekap wordt 

geaccentueerd met groteske dierlijke figuren op de breekpunten, de traptoren 

en de risaliet van de paviljoens en de voor het gebouw geplaatste ‘rokende’ 

traptorens, met ook opzij wijzerplaten voor de klok en de windwijzer, 

vormen, als de coulissen in een schilderij, tezamen een expressief en 

beweeglijk silhouet. Met hoeveel zorg Cuypers deze reeks componeerde, blijkt 

uit een revisie van het westpaviljoen. Op het laatste moment werd aan de 



 

zijgevel van de woning van de stationschef nog een risaliet met decoratieve 

top toegevoegd, louter vanwege de prominente rol die deze speelt in de 

overhoekse perspectieven op het gebouw. In deze aanzichten blijkt het 

groeiend compositorisch meesterschap van Cuypers, temeer daar hij er in 

slaagt van het ondiepe stationsgebouw – uiteindelijk niet meer dan een front 

voor de enorme overkapping – ook overhoeks een voor het oog spannende 

ruimtelijke compositie te maken. 

Strikt genomen volgde Cuypers met de keuze voor een historiserende gevel 

zijn eigen programmatische logica. Hij accepteert de tweeslachtigheid van het 

stationsgebouw en monumentaliseert deze in het stadsbeeld. Hij laat het 

station als eigentijdse vervoersmachine in zijn waarde. Maar hij voegt er een 

symbolisch, metaforisch, verhalend aspect aan toe en kiest architectonische 

motieven die het stationsgebouw verheffen tot een in de samenleving 

werkzaam kunstwerk. Met het variantontwerp onderzocht hij het 

rationalisme in zijn ultieme consequenties. Maar uiteindelijk blijkt deze 

logica voor hem geen doel op zich. Deze vormt onderdeel van zijn pogingen 

de architectuur als functioneel én contextueel gebonden taal te regenereren 

en met zijn gebouwen de ideologische lading en de maatschappelijke 

betekenis van de architectuur een nieuwe impuls te geven.  

 



 

Cuypers en Amsterdam 

 

Al tijdens de bouw van het Centraal Station verscheen er in een van de 

Amsterdamse bladen een cartoon waarin Cuypers’ nieuwerwetse 

architectuurtaal op de hak werd genomen. Onder de kop ‘symboliek in de 

bouwkunst’ tekent de onbekende maker het silhouet van het station bij nacht 

met als onderschrift: ‘maanlicht-effect waardoor bewezen wordt, dat de 

rationele bouwstijl vorm en bestemming van een gebouw in harmonie brengt 

en dat in loco het motief een locomotief is’.45 Weliswaar was het ‘motief’ van 

het gebouw uiteindelijk juist niet de locomotief, maar de cartoonist laat zien 

de essentie van Cuypers’ werk te hebben begrepen. En hij was niet de enige. 

Ook de fotograaf Jacob Olie zag het effect van Cuypers’ architectuur in de 

stad en bracht dit in beeld. Olies carrière als architect was niet van de grond 

gekomen. Hij richtte zich op het onderwijs en werd directeur van de eerste 

ambachtsschool van Amsterdam. Daarnaast legde hij zich toe op de fotografie 

en ontwikkelde zich tot de belangrijkste fotografische chroniqueur van het 

Amsterdam van het laatste kwart van de negentiende eeuw.46 Zijn scherpe 

oog voor de transformatie van de stad en zijn manier van kijken naar 

gebouwen verraden zijn architectonische achtergrond en zijn begrip voor het 

werk van Cuypers zal mede zijn gevoed door zijn studie van de geschriften 

van Viollet-le-Duc in de kring van Architectura et Amicitia. Zijn foto’s – en 

die van enkele van zijn tijdgenoten – brengen in ieder geval steeds treffend in 

beeld wat Cuypers met de positionering van zijn gebouwen in het stadsbeeld 

voor ogen had.  

Zo volgde Olie maandenlang met zijn camera de bouw van de Posthoornkerk, 

waarbij hij, zoals eerder beschreven, de koepeltoren laag na laag liet 

verschijnen in het waterfront van Amsterdam. En hij vervolgde zijn 

beeldreportage twintig jaar later met de voltooiing van het westfront en 

toonde het effect van de torens op de Lindengracht, een hoofdgracht van de 

Jordaan, waarmee het zogenaamde Papeneiland als het ware opnieuw werd 

gekatholiseerd. Hij legde vast hoe Cuypers met twee kerken, de 

Willibrorduskerk en de Maria Magdalena, de stadsuitbreidingen zowel aan de 

Amstel als langs de vernieuwde spoorlijn naar Haarlem een monumentaal 



 

(katholiek) gezicht gaf. Hij ging midden in de Vondelstraat staan om het 

straatprofiel vast te leggen en de perspectivische werking van de kerk te laten 

zien. Hij liep de stad uit om het nieuwe Rijksmuseum in beeld te brengen 

zoals iemand die van buiten kwam het voor het eerst zou zien en liet het als 

het silhouet van een middeleeuws stadje opdoemen uit de grondmist van de 

zompige polder. Ook legde hij vast hoe het zich in de stad als sprekend decor 

verhief boven de bestaande woonhuisbebouwing. Hij beklom de Westertoren 

om het effect van Cuypers’ kerken op het profiel van de stad te fotograferen, 

waarbij met de aanzet van de onvoltooid gebleven toren van de 

Dominicuskerk aan de Spuistraat ook de gesneefde ambitie katholiek 

Amsterdam te voorzien van een nieuwe toren, in hoogte concurrerend met de 

Westertoren, scherp in beeld kwam. En hij liet vanaf dit hoge punt de impact 

zien van het Centraal Station op het Open Havenfront: op zijn foto wordt de 

oude binnenstad met de gevel van het stationsgebouw letterlijk een spiegel 

voorgehouden. Ook stond hij op een zonnige dag vroeg op om het station te 

kunnen vastleggen bij laag invallend morgenlicht, zodat de zware schaduwen 

het gebouw scherp tekenen in al zijn onderdelen en tegelijk het silhouet, als 

belangrijkste betekenisdrager in Cuypers’ architectuur, haarfijn afzetten 

tegen de heldere ochtendhemel. Met deze opname bracht hij tegelijk de 

dubbele betekenis van het gebouw over het voetlicht. De foto is overhoeks 

genomen en de kap beheerst, als poort voor de treinen en symbool van de 

moderne tijd, de voorgrond van het beeld; maar het middendeel vormt, als 

poort én paleis voor de reiziger, zich koesterend in het licht dat er vanuit de 

opbloeiende stad op lijkt af te stralen, het hart van de compositie. 

Met deze beelden worden Cuypers’ architectonische werken midden in de 

dynamiek van het zich transformerend Amsterdam geplaatst. Olie 

presenteert de gebouwen – precies zoals Cuypers deze had bedoeld – als 

symbolisch geladen zetstukken in de ‘Werdegang’ van de stad, die zich van 

een besloten vesting, nog overwegend zeventiende-eeuws van karakter, 

ontwikkelt tot een moderne, open metropool.  

Het ligt voor de hand Cuypers’ Amsterdamse oeuvre daarbij te interpreteren 

als een laatromantische droom. Als een poging zijn corporatistische 

maatschappijvisie te verbeelden en op te leggen aan de stad, of deze haar 



 

bewoners ten minste op instructieve wijze voor te houden. Dat aspect zit 

zeker aan zijn werk. Zoals Charles Meryon het middeleeuwse Parijs in zijn 

prenten probeerde vast te houden, net voordat het verdween onder de 

sloophamer van Haussmann, zo herneemt Cuypers de thematieken van de 

oud-Hollandse stad en zet deze in om de nieuwe ontwikkelingen naar zijn 

idee bij te sturen. Maar het variantontwerp voor het Centraal Station laat zien 

dat de regressieve utopie van Pugin en King – een belangrijke referentie in 

zijn jonge jaren – intussen is gerelativeerd door een meer realistische 

inschatting van de maatschappelijke en economische ontwikkelingen in zijn 

tijd en een geactualiseerde kijk daarop. Zijn maatschappelijk ideaal kwam 

dichter bij de realiteit en het utopisch beeld van de stad wordt vervangen 

door het zoeken naar een architectonisch vocabulaire om deze nieuwe 

werkelijkheid een plaats te geven in zijn esthetisch ideaal. 

Cuypers’ verlangen naar een hiërarchisch geordende gemeenschap, 

opgebouwd naar het voorbeeld van de middeleeuwse gilden, bleef. Maar al 

vroeg in zijn carrière werd hij geconfronteerd met een kritische analyse van 

dit ideaal en het moet hem duidelijk zijn geweest dat dit corporatisme door 

de tijd geplaatst werd in het krachtenspel van het zich ontwikkelende 

partijpolitieke pluralisme in Nederland. Al rond 1860 had Cuypers in de 

salon van Alberdingk Thijm H.P.G. Quack leren kennen, een protégé van 

Thijm. Quack was in 1859 gepromoveerd op een proefschrift getiteld Het 

staatswezen in de veertiende eeuw, historisch ontwikkeld en Cuypers zal – via 

het proefschrift of door de gesprekken in de salon – kennis hebben genomen 

van diens opvattingen.47 Quack beschreef in zijn proefschrift niet de door de 

neogotici als ideaal beschouwde dertiende eeuw. Hij richtte de aandacht juist 

op de dramatische omslag in de staatsleer en het staatsleven in de veertiende 

eeuw en trok van daar uit lijnen door naar de eigen tijd. Jaren later vatte hij, 

in zijn Herinneringen, het onderzoek als volgt samen: ‘Ik moest pogen te 

schetsen de verwording en inzinking van de groote denkbeelden, die de 

middeneeuwsche staatsontwikkeling hadden bewogen; de ontwrichting van 

het universalistische wereldrijk, het schokken van de kerkelijke hierarchie, 

het dalen en vallen van de macht der feodaliteit, waren hier punten van 

onderzoek. Maar aan den anderen kant moest ik weêrgeven het opkomen van 



 

het moderne staatsbegrip (…) en de slotsom van dat alles moest wezen dat ik 

(…) moest trachten het ontstaan eener nieuwe wereldorde na die der 

feodaliteit te schilderen. Een nieuw tijdvak, even “troublant”, even “nerveus” 

als de negentiende eeuw die wij beleefden.’48 ‘Daarom heeft de veertiende 

eeuw, (…) die zoo ver beneden de dertiende staat (…), in het wezen der zaken 

zooveel vergelijkingspunten met onze moderne tijden’, zo schreef hij in de 

inleiding van zijn proefschrift, ‘waar de eenheid ook wel gezocht, maar de 

splitsing gevonden wordt.’49  

Het zoeken naar een nieuw gemeenschapsideaal bleef. Maar het 

hooggestemde ideaalbeeld van de stad als afspiegeling van het heilig 

Jeruzalem werd ingeruild voor een meer realistische, aristoteliaanse visie op 

stad en staat als ‘menschelijk kunstwerk’, in haar ontwikkeling gestuurd door 

de mens als ‘zoön politikon’, als politiek dier.50 Quack ontwikkelde zich, naar 

eigen zeggen in navolging van Martinus van der Hoeven en mede door de 

gesprekken in de salon van Thijm, tot een belangrijk tegenstander van het 

thorbeckiaanse liberalisme.51 Tegenover diens pleidooi voor vrijheid en 

individualisme zette hij steeds de gemeenschapszin neer als staatsvormende 

kracht: ‘Tegenover het gedisciplineerde egoïsme onzer reëel bestaande 

maatschappij, stelde ik als ideaal steeds de innige samenleving eener groote 

bedrijvige gemeente.’ 52  

 

Ook Cuypers schoof op in zijn opvatting. Het kerkgebouw bleef de 

voorafbeelding van de hogere, goddelijke orde van het hiernamaals, zij het 

nadrukkelijk gebonden aan de ‘aardse’ context. In zijn openbare gebouwen, 

in het bijzonder in de ontwerpen voor het Centraal Station, ontstaat echter 

het beeld van een door de mens geschapen staatkundige en maatschappelijke 

orde en wordt er ruimte gemaakt voor de mens die als politiek wezen 

handelend optreedt bij de vorming van die maatschappelijke orde.  

Vanuit deze optiek was het voor Cuypers een vanzelfsprekende stap, 

bovendien passend bij de maatschappelijke positie en de reputatie die hij zich 

inmiddels had verworven, zelf ook een rol te gaan vervullen in het openbaar 

bestuur. Van 1891 tot 1894 was hij gemeenteraadslid van Amsterdam, op 

voordracht van een katholieke en een antirevolutionaire kiesvereniging. Toen 



 

diezelfde antirevolutionairen hem vroegen zich kandidaat te stellen voor de 

Tweede Kamer nam hij dat serieus in overweging.53  

Uit de enige expliciet politiek geladen tekst van Cuypers die is overgeleverd, 

blijkt duidelijk waar voor hem in ideologische zin de kern van de zaak lag. 

Zijn belangstelling ging niet in de eerste plaats uit naar een verandering van 

de samenleving, of, zoals bij Quack, de sociale kwestie, maar naar de rol en de 

betekenis van de architectuur en in het bijzonder de architectuur van de 

openbare gebouwen, in dat veranderingsproces. In De Oude Gilden en de 

Tegenwoordige Ambachtsstand, een voordracht gehouden voor de 

Nederlandschen Roomsch Katholieken Volksbond in 1892, presenteerde hij 

zijn toehoorders de eendrachtige, verticaal georganiseerde samenwerking 

tussen leerlingen, gezellen, meesters en kunstenaars in de gilden als het 

levensvatbaar prototype voor een nieuw gemeenschapsideaal.54 Erg 

verrassend was dit idee niet meer. Dit was deel geworden van een zich 

ontwikkelende christendemocratische ideologie, mede ontstaan als antwoord 

op het liberalisme en het opkomend socialisme, en met de pauselijke 

encycliek Rerum Novarum in 1891 verheven tot een belangrijke richtlijn, een 

nastrevenswaardig maatschappelijk ideaal voor de katholieken.55 Een 

soortgelijk betoog als dat van Cuypers was een jaar later te horen in de 

afscheidsrede van Quack als hoogleraar te Amsterdam.56 Quack legde in zijn 

rede de nadruk op de mogelijkheid en de bereikbaarheid van de ‘idieëele stad’ 

als oplossing van de sociale kwestie. ‘Die stad of staat moet er komen. Het is 

de moderne “Civitas Dei” die wij willen vestigen. Het is het rijk der 

zelfbewuste gemeenschap’. Cuypers echter zag vooral ‘de vruchten [van het 

wezen der gilden] die wij nu nog kunnen waardeeren’ en richtte zich op het 

scheppen van die ‘idieëele’ stad. Daar besteedde hij ook de meeste aandacht 

aan bij zijn werk in de gemeenteraad.  

 

De laatste grote bijdrage van Cuypers aan de ontwikkeling van Amsterdam 

betrof een plan voor de bebouwing van de museumterreinen, ingediend met 

het raadslid J. Ankersmit als amendement op een voorstel van B en W uit 

1891 – een voorstel dat een flinke discussie teweegbracht, ook onder 

architecten, en een reeks tegenplannen opleverde.57 Met dit ontwerp leverde 



 

hij tevens een bewijs voor zijn ambitie als architect regie te willen voeren over 

de rituele orde van de stad. Het plan getuigt van een vooruitziende blik. 

Hoofddoel was de schepping van ‘een zeer ruim plein’ bedoeld voor grote 

manifestaties en feestelijke gelegenheden. Cuypers zag dat Amsterdam zich 

in zuidwestelijke richting zou blijven uitbreiden en een dergelijke open 

ruimte was onontbeerlijk als nieuw middelpunt voor de stad, ook om 

hygiënische redenen. Het stedenbouwkundig plan van de gemeente was in dit 

opzicht veel te karig. Bovendien was het, zo hield hij de gemeenteraad voor, 

een geval van ‘nu of nooit’: een zo grote open ruimte zou de stad niet meer in 

handen krijgen.  

Het ontwerp van Cuypers is, afgezien van de maat van het plein, niet heel 

verrassend. Alle eerder behandelde thema’s uit zijn stedenbouwesthetisch 

denken komen hierin naar voren. Het plein is ‘symmetrisch veelhoekig’ 

ontworpen en biedt daardoor ‘eene grootere afwisseling van perspectivische 

lijnen dan bij een langwerpig vierkant het geval kan zijn’, het wordt ‘minder 

eentonig’ en levert een ‘grooteren rijkdom van effecten’. De as van de 

museumstraat is als ‘hoofdlijn’ aangehouden en het plein wordt aan de 

noordzijde afgesloten door het Rijksmuseum; aan de zuidzijde door ‘een nog 

te stichten monumentaal gebouw’. Het wordt omgeven door groepen villa’s 

en verder ‘aaneengesloten woonhuizen van de eerste klasse’. De omliggende 

(dwars)straten zijn wel recht, maar kort: ‘en vertonen dus niet, zoals op het 

gemeenteplan, het onaangename effect van huizen aan de bolle zijde van 

cirkelvormige wegen’. Deze zijn, als de rakken van de Amsterdamse 

grachtengordel, ‘schuin over elkander gericht’ en het doorzicht ‘verliest zich 

dus niet in het onbepaalde, maar wordt door andere bouwwerken afgesloten’. 

De omliggende bouwblokken hebben bijna alle rechte hoeken, geschikt voor 

de gemeente om ‘hare eigene, meer monumentale bouwwerken’ te plaatsen.58 

Kortom hij pakte de schilderachtige karakteristieken op van de 

grachtenwanden, creëerde gesloten straatbeelden en zichtassen met een 

monumentale afsluiting en groepeerde publieke functies op zichtlocaties.59 

Daarbij zorgde hij steeds voor een plein als contramal voor een belangrijk 

openbaar gebouw: door de insnoering wordt het plein in feite in tweeën 

gedeeld en ontstaat een pleinruimte voor het Rijksmuseum en een tweede 



 

ruimte die zich verbindt met het geplande ‘monumentale gebouw’. Ook lette 

Cuypers scherp op de rentabiliteit: bij zijn plan leverde hij een variant met 

een kleiner plein, wat twee extra bouwblokken opleverde, voor het geval men 

de grondopbrengsten toch nog te gering vond. 

De crux van het plan zit echter in het ‘nog te stichten monumentaal gebouw’. 

Cuypers vulde de functie niet nader in, maar voor direct betrokkenen was het 

meteen duidelijk welk gebouw hier zou kunnen of moeten komen. In een 

bespreking van de ingediende plannen voor de museumterreinen reageerde 

de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst ook op het plan van 

Cuypers. Men vond het door zijn vorm ongeschikt voor de militaire parades 

die er gehouden zouden moeten worden; ook was het te groot, waardoor het 

een stoffige vlakte zou blijven. De zwaarste kritiek gold echter het idee aan 

een exercitieterrein een ‘Koninklijk Paleis’ te bouwen: dit vond men 

‘onverklaarbaar’. Hoewel Cuypers hier niets over had gezegd, herkende men 

zijn plan onmiddellijk als een verkapte poging een lang slepende kwestie in 

de stad op te lossen: de zogenaamde paleis-raadhuiskwestie.  

Lodewijk Napoleon had de Amsterdammers hun stadhuis afgenomen en dit 

tot zijn paleis gemaakt. Velen wilden het gebouw op de Dam in zijn oude 

functie herstellen en het Koninklijk Huis ter compensatie een nieuw 

onderkomen in de hoofdstad aanbieden. De discussie hierover laaide met 

zekere regelmaat op. Alberdingk Thijm liet geen gelegenheid voorbijgaan de 

kwestie aan de orde te stellen.60 Van Gendt had al in 1873 een poging gedaan 

de beurskwestie en de paleis-raadhuiskwestie in één keer op te lossen door 

een soort stuivertje verwisselen: Van Campens schepping weer stadhuis, de 

beurs in het stadhuis (het Prinsenhof) en een nieuw koninklijk paleis in de 

Plantage, aan de rand van het Wertheimpark.61 Ook de Maatschappij steunde 

in principe het idee een nieuw paleis te bouwen. Niet toevallig had deze in 

oktober 1891, ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan, een ereprijsvraag 

uitgeschreven voor ‘een vorstelijk verblijf in de nabijheid eener groote stad in 

Nederland’.62 

Bij de behandeling van zijn plan in de gemeenteraad – het werd uiteindelijk 

aangenomen en goeddeels gerealiseerd – reageerde Cuypers punt voor punt 

op de kritiek van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.63 Wat 



 

betreft het paleis kon hij, geheel naar waarheid, opmerken dat in zijn voorstel 

alleen sprake was van een niet nader gespecificeerd ‘monumentaal gebouw’. 

Hij was handig genoeg om de heikele discussie rond het museumplein niet 

verder te bemoeilijken door deze meteen al te verbinden aan de even 

moeizame discussie rond het paleis/raadhuis. Maar uit het vervolg blijkt dat 

het wel degelijk zijn bedoeling was om deze kwestie in één beweging mee op 

te lossen en de koning te huisvesten tegenover het Rijksmuseum. Na zijn 

formele ontkenning geeft hij aan de ‘vergissing’ goed te kunnen begrijpen, 

omdat deze voortkwam uit een ‘denkbeeld dat (…) blijft voortleven onder alle 

Amsterdammers’. Gebruikmakend van een eenvoudige retorische truc legde 

hij de gemeenteraad vervolgens omstandig uit hoe de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst tot het idee gekomen zou kunnen zijn dat er 

wellicht een nieuw paleis moest komen in Amsterdam. Hij liet hén daarmee 

als het ware de kwestie aan de orde stellen en voegde er meteen een warm 

pleidooi aan toe dat B en W, mocht de gelegenheid zich voordoen, zeker niet 

moesten aarzelen dit ‘denkbeeld’ op te pakken. 

Waar Cuypers op aanstuurde, welk ruimer ‘denkbeeld’ van de stad 

Amsterdam hem voor ogen stond, is eenvoudig te reconstrueren. Twee zwaar 

geladen entrees tot de stad: een stationsplein met beurs en een museumplein 

met koninklijk paleis, waarmee handel en verkeer respectievelijk vorst en 

cultuur als dominante factoren in de stad ook in het stadsbeeld symbolisch 

met elkaar werden verbonden. En daar midden tussen, als hart van het 

ruimtelijk en iconografisch systeem, de Dam met het stadhuis, dat, als 

‘Volkshuis’64 in ere hersteld, zijn centrale plaats weer kon innemen in deze 

symbolisch geladen reeks pleinen en openbare gebouwen.65 In zijn lezing 

voor de Rooms-Katholieke Volksbond sprak Cuypers publiekelijk zijn 

ergernis uit over het feit dat ‘dit monument van burgerlijke eenheid’ niet 

meer gezien kon worden zoals het ooit was bedoeld: ‘De vierschaar, met hare 

prachtige en zinrijke beeldwerken van Artus Quellinus, waar het ontvangen 

van zedelessen gepaard gaat met het hoogste kunstgenot. De vorstelijke 

Burgerzaal met hare koperen deuren, (…) vroeger steeds toegankelijk voor 

alle burgers van Amsterdam.’ Dit ‘achtste wonder der wereld’, zoals Vondel 

het noemde, was het huis van het volk en meer dan door ‘pleziertreinen’ zou 



 

de smaak en de ontwikkeling van het volk bevorderd worden, door het zien 

van kunstvoortbrengselen, ‘doelmatig en zinrijk gewrocht en door de grootste 

kunstenaars ontworpen en uitgevoerd. Meer dan al wat door de “Vereeniging 

tot veredeling van het Volksvermaak” kan worden tot stand gebracht, zou 

worden verkregen door het “Stadhuis” weer tot zijne oorspronkelijke 

bestemming terug te brengen, na onze geliefde Koningin66 een waardig Paleis 

ter huisvesting in onze stad te hebben aangeboden. De eigenwaarde van het 

volk zou zeker stijgen, wanneer het in dagelijksch verkeer kwam met de 

kunstschatten voor zijn eigen gemeentehuis en het gemeenzaam omgaan met 

deze zijne kunst zou hem zeker veredelen en verbeteren’, aldus Cuypers.67 

 

Niet toevallig verwees hij zowel in het beeldprogramma van het Rijksmuseum 

als in dat van het Centraal Station naar het stadhuis van Van Campen en de 

beeldhouwwerken van Quellijn. Hij liet de gebouwen als het ware een gesprek 

aangaan. Zo figureert bij alle drie een maagd als allegorische 

plaatsaanduiding in een reliëf op een centrale plaats in de hoofdgevel: bij het 

stadhuis en het Centraal Station de stedenmaagd van Amsterdam, omringd 

door de wereldzeeën, vanwaar de stad in de zeventiende eeuw haar rijkdom 

haalde, respectievelijk de wereldsteden, waarmee ze in de moderne tijd via 

het spoor was verbonden en die de nieuwe bron van welvaart 

vertegenwoordigen; bij het Rijksmuseum de Hollandse maagd, omgeven door 

kunstenaars die van haar de lauwerkrans ontvangen.68 Een uitgebreide 

analyse van de iconografische relaties valt buiten het bereik van deze 

studie.69 Maar als een belangrijke bron kan hier genoemd worden Vondels 

dichtwerk Inwijdinge van ’t Stadhuis te Amsterdam.70 De plaats en de 

betekenis die hierin wordt gegeven aan openbare gebouwen in de stad, de 

uitgebreide argumentatie voor het stadhuis als ‘hart’ van de stad en de steeds 

terugkerende thema’s handel en gezag, laten al bij oppervlakkige lezing zien 

dat Cuypers, evenals Thijm een groot Vondel bewonderaar, een verband 

wilde leggen tussen de historisch geworden cultuur van de zeventiende eeuw 

en zijn eigen werk als aanzet naar een cultuur voor de nieuwe tijd. Het zal 

dan ook geen toeval zijn dat Vondel een prominente plaats kreeg in het 

beeldprogramma van het Rijksmuseum. Op een van de tegeltableaus aan de 



 

zuidzijde, naast de doorgang, leest hij, gezeten tussen tijdgenoten, zijn 

gedicht op Amsterdam voor. En als decoratie van de kaart in de wachtkamer 

derde klas van het Centraal Station, waarop Cuypers zijn bijdrage aan de 

openbare architectuur van de stad etaleerde, citeert hij de bekende regels uit 

dit gedicht: ‘Aen d’Aemstel en aen ’t Y daer doet zich heerlijk ope, zij die als 

keyzerin de kroon draagt van Europe’.71  

Voor Cuypers, als architect, zat de kern van de zaak echter niet in de 

complexe iconografische relaties. De beeldprogramma’s waren, indien 

financieel haalbaar, een geliefd aspect van zijn architectuur; hij zette zijn 

gebouwen graag in feesttooi, met sculptuur, reliëfs en tegeltableaus. Maar in 

de kerkbouw had hij geleerd de gebouwen voor zichzelf te laten spreken en 

ook bij zijn openbare gebouwen stonden uiteindelijk de ruimtelijke en 

compositorische relaties met de stad voorop. Ze ontleenden hun betekenis 

aan de manier waarop ze onderdeel werden van en een bijdrage leverden aan 

het leven van alledag. Thijm verwoordde dit verband op beeldende wijze in 

zijn pleidooi voor de doorgang in het Rijksmuseum uit 1876. Verwijzend naar 

de historische stad herinnerde hij zijn tijdgenoten er aan ‘dat wij in 

maatschappij leven en wij zeer tevreden mogen zijn, wanneer wij een klein 

rad leveren tot de grote machine’. En dat gold ook voor de bijdrage van de 

architect aan de stad: ‘Jacob van Campen’, zo ging Thijm verder, ‘vond er een 

genoegen in, een voldoening voor zijn aristokratisch-republikeinschen zin, 

dat de slager en de bakker met hun manden, de koopvrouwen met haar 

kaasmandjes of balletjestrommels, zoo niet kortheids- dan vermaakshalve 

den weg namen door de burgerzaal, wanneer ze van de Dam naar den 

Voorburgwal stapten. Vele gebouwen waren vroeger voor het publiek ieder 

uur toegankelijk. De menschen en de honden liepen in Utrecht en ook hier 

zonder komplimenten door de kerken als er geen dienst was. Dan waren de 

kruisarmen stadstraat. De publieke gebouwen waren voor een goed gedeelte 

publiek domein en de burger was er maar te meer door gehecht aan zijn stad. 

Men denkt tegenwoordig dat een gebouw is: een afgesloten en naijverig 

bewaakte ruimte, waar niemand toegang moet hebben die geen kaartjes of 

geen geldstuk vertoont. Zoo staan de gebouwen geïsoleerd te midden der 

bevolking. Dat is koud en bekrompen.’72  



 

                                                          

Noch het Rijksmuseum noch het Centraal Station waren vrij toegankelijk – 

voor dit laatste moest een perronkaartje worden gekocht en er reed een 

speciale tram rond het gebouw om passagiers van de pont over het IJ vóór 

het station af te zetten en vice versa. Maar dit citaat lijkt te verwoorden wat 

Cuypers in gedachten moet hebben gehad bij het inpassen van zijn gebouwen 

in de stad. Het markeert de overgang van een passieve, associatieve relatie 

tussen gebouw en beschouwer, naar een actieve, dynamische verhouding, 

zich realiserend in het dagelijks leven, in het schouwtoneel van de stad. 
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