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Samenvatting 

 

Dit boek is het resultaat van historisch bronnenonderzoek naar het architectonisch 

denken, de ontwerpen en de uitgevoerde werken van architect Petrus Josephus 

Hubertus (‘Pierre’) Cuypers (1827–1921), van de aanvang van zijn architectuurstudie 

in 1845 tot aan de indiening van de definitieve ontwerpen voor zijn twee belangrijkste 

openbare gebouwen, het Rijksmuseum (1878) en – in een epiloog – het Centraal 

Station (1881), beide te Amsterdam. Uitgangspunt voor het onderzoek vormden zijn 

bewaard gebleven schetsen en tekeningen, zijn uitgevoerde ontwerpen, zijn 

correspondentie, zijn geschriften en zijn bibliotheek.  

In de ruim anderhalve eeuw sinds het begin van zijn praktijk is veel over Cuypers 

geschreven. Zijn bibliografie strekt zich uit over bijna de hele periode van zijn 

activiteiten – hij studeerde af in 1849 en stierf, nog steeds actief, in 1921 – en loopt 

door tot vandaag. Niet eerder echter werden zijn denken en werken systematisch 

chronologisch en in verband met elkaar onderzocht en beschreven aan de hand van 

de beschikbare archieven. Stelling bij aanvang van dit onderzoek was dat de werken 

van Cuypers meer zijn dan een toevallige reeks gebouwen: ze vormen een oeuvre dat 

uitdrukking geeft aan een idee. Dit komt in het bijzonder tot uitdrukking in de reeks 

werken door hem gerealiseerd in Amsterdam.  

 

Bij het begin van zijn studie aan de Koninklijke Academie van Schone Kunsten te 

Antwerpen (1845–1849) werd Cuypers via nationalistisch getinte discussies over de 

historieschilderkunst geconfronteerd met het gegeven dat kunst, meer in het 

bijzonder de keuze voor een bepaalde stijl, een actuele betekenis en een ideologische 

lading kon hebben. In de loop van zijn studie maakte hij de incubatie mee van de 

neogotische beweging in Belgie en werd hij, als gevolg van hervormingen in het 

architectuuronderwijs, vanuit het heersende stijlpluralisme geconfronteerd met het 

ontwerpen naar middeleeuws voorbeeld. Daarbij maakte hij kennis met het 

gedachtegoed van de Engelse architect en theoreticus A.W.N. Pugin, voorman van de 

neogotische beweging in Europa. Diens pleidooi voor de terugkeer naar de ‘ware 

beginselen’ van de gotische bouwkunst, door hem beschouwd als de ideale 

uitdrukking van een harmonische, christelijke (katholieke) samenleving, zette 

Cuypers op het spoor van een maatschappelijk geëngageerde architectuuropvatting 

en inspireerden hem na terugkomst in Nederland te ijveren voor het herstel van de 

  
 



band tussen architectuur, maatschappij en religie naar het voorbeeld van de 

Middeleeuwen.  

Cuypers begon zijn carrière met een weinig vruchtbare benoeming tot stadsarchitect 

van Roermond (1850–1854). Hij werd hier weliswaar geconfronteerd met een aantal 

elementaire aspecten van de stedenbouw zoals rioolaanleg, watervoorziening en 

verbetering van de infrastructuur, maar bouwde zeer weinig. In zijn eigen praktijk 

richtte hij zich al snel op de katholieke kerkbouw, die na het herstel van de 

bisschoppelijke hiërarchie in 1853 een bloei beleefde. Hij slaagde er in deze markt te 

benutten om het ideaal van een ambachtelijke architectuurproductie – gepropageerd 

in de neogotische beweging – in aanzet te realiseren en het kerkgebouw weer als een 

totaalkunstwerk te ontwerpen en te bouwen. In zijn Atelier voor Religieuze Kunst in 

Roermond, opgericht in 1852, verzamelde hij ambachtslieden en specialisten op 

verschillende gebieden van de kunstnijverheid, maar ook kunstschilders en 

beeldhouwers, die deels gezamenlijk woonden en werkten in een door hemzelf 

ontworpen gebouwencomplex. Cuypers poseerde daarbij graag als ‘meester van de 

loods’ en de belichaming van het herstel van de band tussen kunst en ambacht, maar 

stuurde de productie in feite via de tekening. Tussen ontwerp en uitvoering stond, 

ook in het Atelier, een groeiend aantal bouwkundig tekenaars; ambachtslieden werd 

al in de opleiding geleerd te werken naar de tekening van de architect.  

Cuypers heeft in latere jaren het beeld geschapen als zou hij zich de ‘ware’ of 

‘rationele beginselen’ aan het begin van de jaren vijftig hebben eigen gemaakt en deze 

vervolgens onveranderlijk hebben toegepast. Er was echter sprake van een 

ontwikkeling, die zich voltrok in de loop van de jaren vijftig en de vroege jaren zestig. 

Deze is zichtbaar in de omslag in zijn werk van een archeologisch zuivere neogotiek, 

via een gotisch eclecticisme naar het ontwikkelen van eigen, eclectische stijlvormen 

gebaseerd op een ‘logische’ of ‘rationele’ ontwerpmethode ontleend aan de gotiek. 

Typerend is zijn veranderende omgang met het ornament, waarbij, mede onder 

invloed van Owen Jones, de geometrie en de natuur een steeds grotere gaan rol 

spelen. Deze omslag blijkt ook uit een ideologische verschuiving van het ‘katholieke 

bouwplan voor Limburg’ dat hij voor ogen had in de jaren vijftig, naar een breder 

bouwprogramma voor de stad, in het bijzonder voor Amsterdam, in de jaren zestig en 

zeventig van de negentiende eeuw. 

Samen met zijn ‘kunstbroeder’ en vanaf 1859 ook zwager Josef Alberdingk Thijm 

bestudeerde Cuypers eind jaren vijftig de kerkbouwsymboliek en ijverde hij voor het 

  
 



herstel van de ‘heilige linie’, de oriëntatie van het kerkgebouw. Ook in zijn omgang 

met dit thema blijkt sprake van een ontwikkeling. Thijm, die zich opwierp als de 

publieke voorvechter van dit ‘symbolisme’, zag het als een dwingend onderdeel van 

de kerkbouw. Een kerk die niet georiënteerd stond was voor hem geen kerk en de 

afhoudende reacties van de clerus waren voor hem een bron van ergernis en 

desillusie. Cuypers ontdekte echter door zijn praktijk dat het symbolisme het 

kerkontwerp in een stramien zou dwingen, dat bij de eigentijdse condities voor de 

kerkbouw niet houdbaar was en bovendien een ongewenst effect had op de 

ontwikkeling van plattegrond en opstand.  

Uit de vroegste kerkontwerpen van Cuypers, ontstaan rond het midden van de jaren 

vijftig (St. Lambertus, Veghel 1855; St Martinus, Wijck 1855; St. Laurentius, Alkmaar 

1857), blijkt dat hij in eerste instantie op zoek was naar een ‘modelkerk’, ontwikkeld 

naar dertiende-eeuws voorbeeld. Een belangrijk deel van zijn opdrachten was echter 

voor binnenstedelijke locaties en hij ontdekte al snel dat standaardmodellen hier niet 

toepasbaar waren. De kerk moest zich naar gelang de beschikbaarheid van de grond 

een plaats zien te verwerven in de gegeven stedenbouwkundige structuur, op dezelfde 

manier als nieuwe bouwtypen in de stad als het station, het postkantoor, de grote 

hotels of kantoorgebouwen. De kerk kreeg niet meer als vanzelfsprekend een plaats in 

het middelpunt van de stad of de wijk. Daarbij waren de percelen vaak klein, terwijl 

de parochies juist snel groeiden. Zo werd Cuypers al rond 1860 gedwongen eigen 

oplossingen te ontwikkelen voor de stadsparochiekerk en ontstonden gebouwen als 

de Posthoornkerk te Amsterdam (1859) en de St. Dominicuskerk te Alkmaar (1861). 

Deze zijn zowel ruimtelijk als compositorisch op ingenieuze wijze ingepast in een 

gesloten bouwblok en voorzien van voor katholieke kerken nogal ongebruikelijke 

galerijen, om de vele gelovigen een plaats te bieden. De viering met koepel en toren, 

gebruikt om de binnenruimte te centraliseren en de compositie te ‘pyramidiseren’, 

werd een belangrijk thema in deze werken.  

Met deze ontwerpen voltrok zich een belangrijke omslag in het denken over de relatie 

tussen het openbare gebouw en de stad. Cuypers behandelde het monumentale 

openbare gebouw niet meer als een autonoom gegeven, ontworpen aan de hand van 

eigen wetten en tradities van de architectuur – zoals gebruikelijk in de klassieke 

opvatting – dat ongeacht de context werd geïmplanteerd in de stad. Hij leerde 

daarentegen zijn gebouwen stap voor stap te ontwikkelen in een logisch samenspel 

van locatie, programma, budget, constructieve mogelijkheden en beschikbare 

  
 



materialen. Daarbij ontstonden voor het eerst ook vrije, ‘schilderachtige’ composities, 

die, los van de wetten van regelmaat en symmetrie, ‘organisch’ waren voortgekomen 

uit het programma. De ‘innerlijke bestemming’ moest, in de woorden van Cuypers, 

steeds worden uitgedrukt in de ‘uiterlijke vorm’. Tegelijk zocht hij naar middelen om 

het ‘effect’ van het gebouw in het stadsbeeld of het landschap te optimaliseren. Dit 

was een belangrijk thema in architectuurtheorie van zowel Pugin als Viollet-le-Duc, 

de tweede theoreticus van de neogotische beweging, met wiens theoretische 

geschriften Cuypers vanaf de late jaren vijftig kennismaakte.  

Viollet-le-Duc legde, meer dan Pugin, de nadruk op het rationele aspect, op de ‘logica’ 

van de gotiek en zag de beginselen van deze architectuur als typerend voor een 

groeiende democratische gezindheid in het Franse volk. De rationele beginselen van 

de gotische bouwkunst waren, naar zijn idee, voortgekomen uit een lekenschool van 

vrije ambachtslieden die in de dertiende eeuw een nieuwe architectuur hadden 

ontwikkeld in de eerste vrije stedelijke gemeenschappen. Vanaf het midden van de 

jaren vijftig nam de invloed van Viollet-le-Duc op Cuypers geleidelijk toe, gelijk op 

met het verschijnen van de delen van de Dictionnaire raisonné de l’architecture 

Française (tien delen, 1854–1868) en de Entretiens sur l’architecture (20 

afleveringen, 1857–1872). Met name het zesde Entretien, waarin hij onderscheid 

maakt tussen ‘le style’ en ‘les styles’, tussen de toepassing van het beginsel ontleend 

aan een historische stijl, en het ‘cachet archéologique’ van een gebouw, verscheen op 

een voor Cuypers belangrijk moment. Viollet-le-Duc geeft hierin zijn oplossing voor 

het stijldilemma en zet uiteen dat een jong architect eerst een historische stijl moet 

doorgronden, zich deze eigen maken, om vervolgens op basis van de gevonden 

beginselen aan de hand van relevante referenties een eigen stijl te ontwikkelen. Hij 

beperkt zich daarbij niet tot de gotiek en laat zien dat ook elementen uit de 

renaissance, wanneer vanuit de lokale historische context relevant, samen kunnen 

gaan met rationele constructies.  

In de loop van de jaren zestig nam de bouwpraktijk van Cuypers een hoge vlucht. Hij 

kreeg een groot aantal opdrachten voor kerken, vaak vergezeld van pastorieën, 

scholen of een klooster, verspreid door heel Nederland en ook in België, Duitsland en 

zelfs Noorwegen. Zijn ambitie reikte echter, zo blijkt al in deze periode, verder dan 

het vormgeven aan de bouwcampagne van de Nederlandse katholieken. Onder 

invloed van Viollet-le-Duc en aangespoord door het werk van de High Victorian 

Movement – op een reis naar Engeland in 1862 maakte hij hier intensief kennis mee 

  
 



– ging hij op zoek naar een seculiere openbare opdracht, waarmee hij kon laten zien 

dat het gotisch rationalisme inzetbaar was bij het zoeken naar een universele stijl 

voor de eigen tijd.  

Met dit doel voor ogen nam hij deel aan de prijsvraag voor een nieuw nationaal 

kunstmuseum in Amsterdam, in 1863 uitgeschreven ter gelegenheid van vijftig jaar 

nationaal herstel. Ter voorbereiding had zich op de hoogte gesteld van het stijldebat 

in Nederland en de opvattingen van de juryleden in het bijzonder en zocht – wetend 

dat zijn opvattingen geen onmiddellijke bijval zouden vinden – via zijn inzending een 

inhoudelijke discussie met hen. Hij zond vier plannen in en stelde daarmee zowel de 

kwestie van het ornament aan de orde – wat was het meest passend om de 

Nederlandse cultuur te verbeelden: gotisch of renaissancistisch ornament – als het 

vraagstuk hoe het gebouw zo in te passen in de stad dat het een organisch onderdeel 

werd van het stedelijk leven. Het cruciale thema was daarbij voor hem: toont het 

gebouw zich met een monumentaal front aan de stad, en gedraagt het zich als een 

autonoom monument, of vormt het met een voorplein een schakel tussen de 

openbare ruimte van de stad en de expositieruimte in het museum. Met deze plannen 

wordt een tweeledig stijlbegrip geïntroduceerd in het werk van Cuypers: hij maakte, 

in de terminologie van Viollet-le-Duc, een scheiding tussen ‘style absolue’ en ‘style 

relatif’. Opvallend is bovendien dat hij in één ontwerp verwees naar verschillende 

gebouwtypen. Het middendeel van het museum verwijst steeds, naar gelang de 

stijlvariant, naar openbare gebouwen uit de Middeleeuwen of de Renaissance; de 

hoekpaviljoens verwijzen naar de historische Amsterdamse woonhuizen in de directe 

omgeving. Dat was ongebruikelijk voor een gebouw van deze categorie. Een 

monumentaal openbaar gebouw dat zich met een hybride vormentaal op organische 

wijze verhield tot de context en daarbij naar rationele beginselen was opgetrokken uit 

lokale baksteen was in Nederland niet eerder vertoond; Cuypers’ plannen riepen dan 

ook veel discussie op. De opvattingen over de nationale monumentale bouwkunst 

waren echter in beweging. Een analyse van het architectuurdebat rond 1863 en de rol 

daarin van de architectleden in de jury bevestigt een veranderende opstelling ten 

aanzien van de ‘Hollandse renaissance’ en referenties aan de lokale bouwtraditie. Dit 

verklaart de – op zich verrassende – tweede prijs voor Cuypers in de competitie, 

achter een classicistisch ontwerp uit de school van Schinkel en Von Klenze.  

In dezelfde tijd verhuisde Cuypers zijn bureau naar Amsterdam. Naast praktische 

redenen – veel van zijn opdrachten waren in het noorden van het land – hoopte hij zo 

  
 



aansluiting te vinden bij de langzaam opbloeiende architectonische cultuur in 

Nederland. De mislukking van de museumprijsvraag was in dat opzicht een 

teleurstelling. Maar met zijn optreden als projectontwikkelaar in de Vondelstraat, 

waar hij vanaf 1865 een reeks woonhuizen en villa’s bouwde en een kerk neerzette, 

deed hij een poging op eigen initiatief zijn ideaal van een betekenisvol, schilderachtig 

stadsbeeld te introduceren in een nieuwe wijk van Amsterdam.  

Tien jaar later wist Cuypers zijn visie op de rol en de betekenis van het openbare 

gebouw in de stad alsnog te verwezenlijken. In 1875 won hij de prijsvraag voor het 

Rijksmuseum te Amsterdam, nu met een gotisch rationalistisch ontwerp, uitgewerkt 

in eclectische stijl; in hetzelfde jaar kreeg hij de opdracht voor het Centraal Station 

eveneens in Amsterdam. Dat was mogelijk door een verandering in de communis 

opinio over het karakter en de decoratie van een monumentaal openbaar gebouw, 

voorbereid in het College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis 

en Kunst. Dit College was verantwoordelijk voor de beoordeling van rijksgebouwen 

en speelde een belangrijke rol bij de jurering van de prijsvraag. Victor de Stuers, 

ambtelijk opdrachtgever van het museum en supporter van het gotisch rationalisme 

en Cuypers waren weliswaar secretaris respectievelijk lid van dit college. Maar de 

adviezen van het College weerspiegelen een groeiende overeenstemming onder de 

toonaangevende Nederlandse architecten over het werken vanuit rationele 

beginselen; ook referenties aan de nationale bouwtraditie werden in de loop van de 

jaren zeventig als vanzelfsprekend aanvaard bij het karakteriseren van een openbaar 

gebouw. De stijl van het ornament – de keuze van de vroege renaissance van voor de 

Reformatie, of het ‘oud-Hollands’ uit de zeventiende eeuw – bleef echter aanleiding 

geven tot heftige discussies. De politieke en religieuze connotaties speelden daarbij 

een belangrijke rol. 

Deze discussies hebben de aandacht afgeleid – ook in het architectuurhistorisch 

onderzoek – van een aantal thema’s die voor Cuypers cruciaal waren in het 

ontwerpproces van het Rijksmuseum: de lichtval op de kunstwerken, de circulatie 

van de bezoekers door de tentoonstellingen, de inpassing van het gebouw in de 

stedenbouwkundige situatie en de correctie van het perspectief voor het oog van de 

passant. In eerste instantie had hij voor het Rijksmuseum een geheel ander 

gebouwtype in gedachten. Zijn idee was een uitbreidbaar gebouw te maken, in 

plattegrond en compositie volgend aan het patroon van straten en pleinen, dat zo het 

kristallisatiepunt zou kunnen worden van een geplande stadsuitbreiding in een 

  
 



  
 

polder aan de rand van de oude stad. Dit plan werd niet aanvaard. Maar mede dankzij 

de steun van De Stuers slaagde hij er in het programma zo naar zijn hand te zetten 

dat ook het gegeven standaardtype, op een klassiek symmetrische plattegrond, 

optimaal effect kreeg in de stedenbouwkundige situatie. Door de trappenhuizen als 

losse torens tegen de buitenzijde van het gebouw te plaatsen – wat de interne 

circulatie en de brandveiligheid ten goede kwam – kon hij een sprekend silhouet 

maken. Dankzij een verhoging van het souterrain – nodig voor extra expositieruimte 

en klimaatinstallaties – wist hij voldoende hoogte te krijgen om de entrees van het 

museum en de doorgang naar de nieuwe wijk op dezelfde hoogte te brengen als de 

Spiegelgracht, de zichtas vanuit de grachtengordel.  

Ook bij het Centraal Station, de tegenhanger van het Rijksmuseum als nieuwe 

toegangspoort tot het veranderende Amsterdam, bestond Cuypers’ voornaamste 

ontwerpbemoeienis uit het inpassen van een gegeven bouwtype in de 

stedenbouwkundige context. Met het toevoegen van een extra verdieping – weer 

dankzij steun van De Stuers – wist hij er voor te zorgen dat gebouw, geplaatst op een 

kunstmatig eiland in het Open Havenfront, voldoende weerwoord kon geven aan het 

historische waterfront van Amsterdam en overeind zou blijven in het lange 

perspectief van het Damrak en de Dam, de hoofdentree naar het centrum van de stad. 

Na de voltooiing bleef Cuypers actief betrokken bij de positionering van zijn twee 

hoofdwerken in de stad en zocht hij naar mogelijkheden de ruimtelijke en 

iconografische relaties tussen zijn gebouwen onderling en tussen gebouw en stad te 

versterken. Een ontwerp voor een plein achter het Rijksmuseum, met daarop een 

nieuw paleis voor de koning, onderstreept zijn verlangen het stadhuis op de Dam zijn 

oude positie als ‘volkshuis’ in het midden van de stad terug te geven. Als lid van de 

gemeenteraad van Amsterdam wist hij dit plan ook uitgevoerd te krijgen. Een niet-

uitgevoerd ontwerp voor een beursplein voor het Centraal Station met verkeersweg 

naar de Dam laat zien hoe hij ook het Centraal Station zorgvuldig ingepast wil zien in 

het organisme van de stad, opdat beide gebouwen als iconografisch geladen 

stadspoorten een actieve, opvoedende rol kunnen spelen in het dagelijks leven.  

 


