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De Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst: ten geleide

WecMiR » Mot t o, Akst

In de ter gelegenheid van het nieuwe gebouw van het 
Nederlands Architectuurinstituut (kortweg NAi) ver
schenen boek,1 maakte de directeur Adri Duivesteyn een 
opvallende vergelijking tussen het NAi en de Maatschap
pij tot Bevordering der Bouwkunst, opgericht in 1842. 
De activiteitenagenda van het nieuwe instituut zou frap
pante overeenkomsten vertonen met dat van deze archi
tectenvereniging aan het eind van de negentiende eeuw. 
De vergelijking is des te opvallender omdat de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst maar een wei
nig bekende klank heeft, ondanks het feit dat deze ver
eniging in het najaar van 1992 haar honderdvijftigjarig 
bestaan vierde. Toen sprak iedereen echter over het jubi
leum van de Bond van Nederlandse Architecten (b n a ), 
waarmee de Maatschappij echter pas in 1918 fuseerde.

De vergelijking is ook om nog een andere reden inte
ressant: het NAi is een overheidsinstelling, waar de ar
chitectuur niet vanuit het architectenvak wordt behar
tigd, maar vanuit een beleidsmatig programma dat een 
breed scala aan activiteiten omvat op het gebied van 
geschiedenis en actualiteit. Het NAi houdt daarmee in 
zekere zin een spiegel voor aan de b n a , erfgenaam van 
de doelstellingen en idealen van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst. Deze vormde in Nederland 
de eerste particuliere vereniging voor architecten en 
anderen die met het bouwvak waren verbonden: am- 
bachtsbazen, aannemers, timmerlieden en metselaars. 
Daarnaast stond de vereniging open voor liefhebbers 
van de bouwkunst.

Door het uitgeven van een tijdschrift (de Bouwkundige 
Bijdragen), het uitschrijven van prijsvragen, het bestu
deren van oudere bouwkunst, het houden van vergade
ringen en discussiebijeenkomsten, het organiseren van 
tentoonstellingen en het bevorderen van onderwijs, om 
de belangrijkste initiatieven te noemen, speelde de 
Maatschappij een fundamentele rol in de Nederlandse 
architectuur van de negentiende eeuw. Het achterlig
gend doel was de Nederlandse architectuur op een ho
ger niveau te brengen, van de ambachten tot en met het 
ontwerp. Daarnaast bestond bij de bestuurders van de 
Maatschappij het streven naar een grotere professiona-
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lisering van het architectenvak door het scheppen van 
een forum waar zowel praktische als meer theoretische 
kennis uitgewisseld kon worden. Het oogmerk was de 
vereniging een platform te laten zijn voor verschillen in 
opvatting.

Beheersten in het vroeg-negentiende-eeuwse Neder
land vooral ambacht en plaatselijke tradities de archi- 
tectuurpraktijk, het streven van de bestuurders van de 
Maatschappij was om door een bundeling van belangen 
de Nederlandse bouwkunst te verheffen op een niveau 
dat vergelijkbaar was met dat van het buitenland. De 
Maatschappij nam wat dit betreft een voorbeeld aan bui
tenlandse architectenverenigingen als de Royal Institute 
of Architects en het Berlijnse Architektenverein. Hoewel 
de Maatschappij het proces van professionalisering be
vorderde, droeg zij niet het karakter van een belangen
vereniging van architecten. Wie de lotgevallen van de 
Maatschappij bestudeert, wordt juist getroffen door 
een bijna universele behoefte de architectuur in al haar 
dimensies te omvatten, van constructie, materiaal, ge- 
bouwtype en ornament tot de discussie over ontwerp, 
stijl, theorie, de positie ten opzichte van het buitenland 
en de professie als geheel.

De studie van de Maatschappij genereert dan ook in
zicht in de worsteling die de leden doormaakten met de 
veranderende bouwopgaven, in hun strijd met econo
mische en sociale omstandigheden, met hun behoefte 
ideaal en bouwpraktijk te verzoenen. De geschiedenis 
van de Maatschappij werpt daarmee zowel licht op de 
ontwikkeling van de architectenstand als geheel als op de 
carrière van individuele, vaak zeer initiatiefrijke leden. 
De negentiende-eeuwse architectuurgeschiedenis krijgt 
in het perspectief van het Maatschappij-onderzoek een 
veel grotere complexiteit. Ontwikkelingen op de lange en 
korte duur worden erdoor duidelijk. Ook de tegenstellin
gen en frustraties binnen het architectenberoep, dat zich 
in toenemende mate geconfronteerd zag met een steeds 
complexere bouwopgave en een groeiend zelfbeeld, ko
men in een helderder licht te staan.

Het belang van de Maatschappij voor de negentiende- 
eeuwse architectuur is dus onmiskenbaar. In zijn be-
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J. van Straaten, oprichter van de Maatschappij.

langrijke artikel ‘De Nederlandse bouwkunst in het 
begin van de negentiende eeuw’, in 1951 gepubliceerd in 
het Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkun
dige Bond, zag R.C.Hekker 1850 als een mijlpaal in de 
Nederlandse architectuurgeschiedenis, maar deze wat 
willekeurige datum kan heel precies worden vastgesteld 
op 1842, het jaar waarin de Maatschappij werd opge
richt. Nu kwam de vereniging niet geheel uit de lucht 
vallen. Het was in veel opzichten een herhaling van een 
eerder initiatief: de Maatschappij tot Aanmoediging der 
Bouwkunde, die in 1818 was opgericht. Vanaf 1830, het 
jaar van de Belgische Opstand, werd niets meer verno
men van deze vereniging. Haar belangrijkste activiteit 
was het uitschrijven van prijsvragen voor gebouwen, die 
niet bedoeld waren uitgevoerd te worden, maar golden 
als studie voor aankomende architecten. Dit belangrijke 
initiatief nam de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst over van de eerdere vereniging. Er zijn nog 
meer overeenkomsten tussen beide verenigingen. Er 
was ook sprake van continuïteit op het persoonlijke 
vlak. Het initiatief tot oprichting van beide verenigin
gen kwam van J. van Straaten, bouwkundige en de be
langrijkste publicist op het gebied van de architectuur 
aan het begin van de negentiende eeuw. De secretaris 
van de Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkun
de, D. D. Büchler, was de eerste voorzitter van de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst.2

Nadrukkelijk presenteerde deze vereniging zich niet 
als opvolger van de Maatschappij tot Aanmoediging der 
Bouwkunde. De Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst ontplooide dan ook veel meer activiteiten, 
waaronder het uitbrengen van een eigen tijdschrift, de 
reeds genoemde Bouwkundige Bijdragen, en het organi
seren van discussiebijeenkomsten. Wat dit laatste aan-
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gaat kregen de leden van tevoren de vragen toegestuurd 
waarover van gedachten zou worden gewisseld. Zo
doende hadden zij de mogelijkheid hun mening op pa
pier te zetten en op de bijeenkomst voor te dragen. De 
behandelde onderwerpen liepen uiteen van architec
tuurgeschiedenis tot technische innovaties, van esthe
tica tot honorariumregeling. De uitgebreide verslagen 
van de bijeenkomsten werden in extenso gepubliceerd in 
de Bouwkundige Bijdragen.

Er is nog een ander belangrijk verschil tussen de 
Maatschappij en haar voorganger. Bij de prominente le
den van de Maatschappij manifesteerde zich een andere 
houding ten opzichte van de eeuwenoude classicistische 
traditie. Zij wezen de daaraan inherente normatieve 
a-historische houding ten opzichte van de voortbreng
selen van de bouwkunst af en propageerden de bestude
ring van de architectuurgeschiedenis. Een dergelijke 
openheid ten opzichte van bouwstijlen uit het verleden 
bestond reeds bij enkele Nederlandse architecten voor
dat de Maatschappij werd opgericht, maar sinds de op
richting van de vereniging raakte deze houding meer 
verbreid, niet in het minst door haar uitgaven. Tot om
streeks 1880 overheerste deze eclectische houding, ge
propageerd door krachtige bestuurders als I.Warnsinck, 
A.N.Godefroy en J.H. Lehman. Met name vanaf de 
jaren zestig ontstond bij hen een steeds grotere afkeer 
van de houding om de gotiek als uitgangspunt voor eigen 
ontwerpprincipes te nemen, die op elk gebouwtype toe
gepast konden worden. Dit bleek uit hun houding in be
langrijke kwesties als de prijsvraag voor een nationaal 
monument in 1863 en uit discussies op de bijeenkomsten 
van de Maatschappij.

In 1880 trad een nieuwe generatie bestuurders aan 
met andere opvattingen. De Hollandse renaissance uit 
de late zestiende en vroege zeventiende eeuw, destijds 
ook wel aangeduid als Oudhollandse stijl, gold voor hen 
als inspiratiebron. Deze stijl beschouwden zij als natio
nale stijl bij uitstek en geschikt voor verschillende 
bouwtypen. Het gebouw van de Maatschappij vormt 
een voorbeeld hiervan.

Dit gebouw is nog in een ander opzicht illustratief. 
Tot 1880 droeg de Maatschappij een enigszins introvert 
karakter. Zij richtte zich weinig op het brede publiek. 
Dit veranderde in 1880; de nieuwe generatie bestuur
ders zag het verbeteren van de smaak van het Neder
landse volk als een van de hoofdtaken van de vereniging. 
Haar publikaties moesten niet alleen aantrekkelijk zijn 
voor lieden uit het bouwvak (architecten, aannemers, 
ambachtslieden), maar evenzeer voor leken. Deze doel
stelling werd door de Maatschappij gevisualiseerd; met 
het gebouw manifesteerde zij zich nadrukkelijk in het 
Amsterdamse stadsbeeld. Aan deze situatie refereerde 
Duivesteyn in de publikatie over het architectuurinsti
tuut dat in de aanhef van dit artikel is genoemd.

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst

A.N.Godefroy.

Sinds een paar jaar wordt aan de Amsterdamse Vrije 
Universiteit systematisch onderzoek gedaan naar de be
ginperiode van de Maatschappij, ruwweg de periode 
van 1842 tot de jaren tachtig van de negentiende eeuw. 
Als doel is gesteld een rijker geschakeerd beeld van de 
architectuur uit deze periode te schetsen dan tot dus
verre is gedaan. Wat de vakliteratuur ons namelijk biedt, 
is allesbehalve een panorama. De nadruk ligt nog vaak op 
individuele gebouwen, in het bijzonder op (katholieke) 
kerken.

In dit nummer van De Sluitsteen krijgt de lezer inzicht 
in de diversiteit aan activiteiten van de Maatschappij. 
Het artikel van Tiede Boersma is gewijd aan de prijs
vragen die door de vereniging werden uitgeschreven. 
Het zwaartepunt ligt in dit onderzoek op de eerste de
cennia, toen het animo van de aankomende architecten 
voor de prijsvragen het grootst was. Het artikel geeft in
zicht in de specifieke architectonische opvattingen van 
de kopstukken van de vereniging, die zij door middel 
van beoordelingsverslagen van ingezonden ontwerpen 
ventileerden. De prominente leden van de Maatschap
pij waren altijd goed vertegenwoordigd in de jury. Een 
mooi voorbeeld van zo’n opvallend lid was J.H.Leh
man, aan wie het artikel van Marijke Estourgie is ge
wijd. De auteur inventariseert zijn veelzijdige carrière, 
die in hoge mate door zijn veelzijdig optreden binnen 
de Maatschappij werd bepaald. De botsing tussen de 
eclectische opvattingen van de belangrijke Maatschap- 
pijleden en die van P.J.H.Cuypers wordt belicht in de 
bijdrage van Marleen Dominicus. Constance Moes be
licht op gedetailleerde wijze de ontstaans- en bouw
geschiedenis van het Maatschappelijk gebouw. Deze 
studies zijn aangevuld met een artikel van de voorzitter 
van het Cuypers Genootschap, Wies van Leeuwen, over
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J.H. Lehman.

de restauratieopvattingen van de Maatschappij en die 
van P. J. H. Cuypers.

De lezer moet niet verwachten een compleet beeld 
voorgeschoteld te krijgen van de Maatschappij geduren
de de eerste halve eeuw van haar bestaan. Het is een pre
sentatie van een aantal deelstudies, veelal het resultaat 
van onderzoek verricht in werkcolleges en voor scripties. 
Zij vullen ander onderzoek aan, dat zich richtte op het 
samenstellen van een inventaris van het rijke archief van 
de Maatschappij, bewaard op het NAi, op het apart pu
bliceren van de tekeningencollectie van A. N. Godefroy, 
onderdeel van datzelfde archief, en op een monografie 
over J. D. Zocher, onderzoek dat werd gepubliceerd door, 
en in samenwerking met, het NAi. Ook in dit tijdschrift 
en elders waren al eerder onderzoeksresultaten te lezen 
in de vorm van artikelen over Christiaan Kramm, 
D.D. Büchler, E.Gugel en over kasteel Oud-Wassenaar. 
Ook voor de toekomst zijn diverse publikaties gepland, 
met name over de betekenis van Schinkel voor de Neder
landse architectuur in de negentiende eeuw, over de 
Bouwkundige Bijdragen, over het Oudhollands interieur en 
een monografie over W. N. Rosé.

Tot slot moet dank worden uitgesproken aan Stichting 
Cultuurfonds/Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, 
die deze uitgave op genereuze wijze financieel heeft on
dersteund.

1 In: R.Brouwers, J.Coenen, A.Duivensteijn, Het Nederlands 
Architectuurinstituut, Rotterdam 1993.

2 De portretten van de voorzitters van de Maatschappij, sa
mengesteld ter ere van het vijftigjarig bestaan van de vereni
ging in 1892, zijn op blz. 6 afgebeeld.
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‘Het oefenperk der kunst ’.* Tiede J. Boersma
Ontwerp en architectuur-
beschouwing in de prijsvragen van
de Maatschappij tot Bevordering
der Bouwkunst (1842-80)

■MU'

DOORSNEDE op A. D. COUPE sur A.B.

i J.B.Rudd, bekroond ontwerp voor een provinciaal ge
rechtshof, naar aanleiding van de eerste prijsvraag (1819) van 
de Maatschappij ter Aanmoediging der Bouwkunde, uitgege
ven door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
Amsterdam 1842, iste Cahier, plaat 1-3. Coll. n a ë

Een van de eerste voornemens van het jonge bestuur 
van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst di
rect na de oprichting in 1842 was het uitschrijven van 
bouwkundige prijsvragen. Hiermee werd een belangrijk 
initiatief van haar voorgangster, de Maatschappij tot 
Aanmoediging der Bouwkunde (1819-30), nieuw leven 
ingeblazen. Al op de tweede bestuursvergadering - 
26 maart 1842-werd het besluit daartoe genomen. 
Door middel van een advertentie in diverse dagbladen 
werd het publiek uitgenodigd een voorstel voor een on
derwerp voor een dergelijke prijsvraag bij het bestuur 
van de nieuwe Maatschappij in te dienen.

De organisatie van de prijsvragen vormde, naast het 
uitgeven van het Maatschappelijk tijdschrift Bouwkun
dige Bijdragen, een van de belangrijkste werkzaamheden 
van de Maatschappij gedurende de eerste decennia van 
haar bestaan.1 De uitgebreide juryrapporten werden 
jaarlijks gepubliceerd in de kolommen van de Bouwkun
dige Bijdragen, terwijl afzonderlijk van het tijdschrift een 
keuze uit de bekroonde ontwerpen - met een Neder
landse en een Franse toelichting van de vervaardiger - 
in een doorlopende reeks vanaf 1844 tot 1880 in groot 
formaat werd uitgegeven.2

Deze juryrapporten vormen samen met de bekroonde 
tekeningen en hun toelichtingen een unieke combinatie 
van ontwerp en architectuurbeschouwing. Voor de ken
nis van de Nederlandse negentiende-eeuwse architec
tuurgeschiedenis is dit een rijke bron, die het denken 
over bouwkunst door de jaren heen weerspiegelt. Vooral 
op het gebied van de architectuurtheorie bieden de jury
rapporten wetenswaardige informatie over kernbegrip
pen van die tijd, zoals schoonheid, waarheid, karakter, 
stijl en orde. Deze begrippen mogen inmiddels voor de 
hedendaagse beschouwer enigszins diffuus zijn, in het 
toenmalige denken over bouwkunst bleken zij deug
delijke, efficiënte toetsstenen voor het beschouwen en 
beoordelen van architectonische ontwerpen.

‘Het verheven ideaal van waarheid en schoonheid’: het ideale 
karakter van de prijsvragen ‘Prijsvragen zijn van de 
stichting der Maatschappij af beschouwd geworden als

een krachtig middel tot studie, den jeugdigen vakgenoo- 
ten bovendien aangeboden om baan te breken en zich 
bekend te maken’, aldus C.T.J. Louis Rieber, die in 1892 
tijdens het vijftigjarig bestaan van de Maatschappij in 
een bijzonder jubileumnummer van de Bouwkundige 
Bijdragen terugblikte op de geschiedenis van de Maat
schappij.3

Bij deze jaarlijkse prijsvragen stond, behalve het ver
krijgen van naamsbekendheid, de theoretische vorming 
van de architect van meet af aan voorop. Het was voor 
de Maatschappij een middel bij uitstek om met name de 
artistieke kant van de bouwkunst te bevorderen. De 
praktische kant van het bouwvak-het maken van be
stekken, kennis van materialen en constructie of het in
ventief inpassen van een gebouw in een bestaand bouw
perceel—was in de ogen van de Maatschappelijke be
stuurders niet minder van belang, maar speelde bij de 
prijsvragen geen grote rol. Deze nadruk op het kunstzin
nige — keer op keer kwam dit aspect in de juryrapporten 
terug — gaf aan de prijsvragen meer het karakter van een 
artistieke, ‘ideale’ ontwerpoefening dan vameen reële 
opdracht uit de bouwpraktijk. Nadrukkelijk was in de 
wetten van de Maatschappij opgenomen dat de bekroon
de ontwerpen niet bestemd mochten zijn voor feitelijke 
uitvoering.

Bepaalde en onbepaalde prijsvragen De Maatschappij 
was dan ook geen voorstandster van het prijsvragensys
teem als middel om concrete bouwprojecten te realise
ren.4 Op het eerste gezicht leek een dergelijke architec- 
tuurprijsvraag een ideaal middel om tot een ontwerp van 
hoge kwaliteit te komen. Veel openbare gebouwen waren 
immers in de loop van de vorige eeuw op die wijze ont
staan. Toch bleek in de praktijk dat aan het prijsvraag- 
systeem veel nadelen kleefden. Onbekwame of partijdige 
juryleden, niet correct gevolgde procedures, plagiaat en 
uitvoerders die zich niet aan de oorspronkelijke bedoe
lingen van de ontwerper hielden, waren toentertijd veel 
voorkomende klachten, die onlosmakelijk verbonden le
ken met dit prijsvraagsysteem. De uitgebreide polemiek 
die in de jaren vlak voor de oprichting van de Maat-
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schappij was gevoerd omtrent de gang van zaken rond de 
Amsterdamse Beursprijsvraag (1839-42 door J.D.Zo- 
cher jr.) zal de bestuurders van de Maatschappij als voor
beeld van dat alles nog vers in het geheugen hebben gele
gen.5

Al in de tweede jaargang van de Bouwkundige Bijdragen 
(1844) werd door W.H.Warnsinck (de vader van de 
toenmalige secretaris van de Maatschappij en redacteur 
van de Bouwkundige Bijdragen, Isaac Warnsinck) gewe
zen op de nadelen van dergelijke prijsvragen. Warnsinck 
maakte daarbij onderscheid tussen wat hij noemde ‘on
bepaalde en bepaalde prijsuitschrijvingen’. Deze laatste 
soort beoogde de praktische realisatie van een gebouw 
en diende, aldus Warnsinck, niet in de eerste plaats de 
belangen van de schone bouwkunst maar die van de op
drachtgever. Deze wenste uiteraard een ontwerp van 
hoge kwaliteit, terwijl nu juist de aard van het prijsvra
gensysteem ertoe leidde dat de meer gerenommeerde 
vakbroeders zich er liever niet mee inlieten. Met een 
goedlopende praktijk ontbrak het hen aan de nodige tijd 
voor het maken van een afgerond ontwerp, waarbij zij 
ook nog de kans liepen dat het nooit zou worden uitge
voerd indien het niet bekroond werd. Voor de eer of het 
geldelijke gewin hoefden zij het immers niet meer te 
doen. Bovendien werd een prijswinnend ontwerp vaak 
automatisch eigendom van de opdrachtgever, die het 
vervolgens naar hartelust kon wijzigen en verknoeien: 
‘Men acht zich bevoegd en geregtigd, om het bekroon
de, naar lust of luim, te verschikken en te veranderen, 
zonder daarbij den Bekroonde te raadplegen en niet zel
den ziet hij een gebouw verrijzen, geheel verschillende 
van het ontwerp, dat hij daarvoor had afgeteekend!...’6

De ware architect, in Warnsincks woorden een 
‘Bouwkunstenaar’, wijdde zich liever aan ‘zijne geliefde 
studiën en de uitbreiding der zoo veel omvattende we
tenschap, dan dat hij den lust zou gevoelen, om, met het 
uitgeschreven Programma der Prijsuitloving in de hand, 
zich in te sluiten binnen de grenzen, die, door plaatse
lijke omstandigheden en behoeften, voor hem, als kun
stenaar, van geen belang hoegenaamd, voor zijnen vrijen 
geest zijn getrokken’.7

Architectuur was in de opvatting van Warnsinck in de 
eerste plaats ‘schoone bouwkunst’, het domein van het 
artistieke genie.8 De vrije geest van de bouwkunstenaar

2 T.F.Suys, ‘Project van een leesbibliotheek in eenen publie- 
ken tuin’, naar aanleiding van de tweede prijsvraag (1820) van 
de Maatschappij ter Aanmoediging der Bouwkunde, uitgege
ven door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
Amsterdam 1842, iste Cahier, plaat n-12. Coll. NAi.

‘De orde van de portique is in den Griekschen stijl van 
Pompeii’, aldus de toelichting van Suys.

diende zich niet met zaken van praktische aard, zoals 
willekeurige wensen van opdrachtgevers, bestekken, af
metingen van percelen en dergelijke, bezig te houden, 
maar met de architectuur als zodanig. Dit was de opzet 
van de zogenoemde ‘onbepaalde’ prijsvragen, die niet de 
bouw van een concreet object, maar — aldus Warnsinck — 
de ‘bevordering der schoone bouwkunst’ tot doel had
den, hetgeen bij uitstek de verantwoordelijkheid was van 
de Maatschappij.

Verder zag Warnsinck in de onbepaalde prijsvraag een 
belangrijk didactisch middel ‘ter ontwikkeling van wor
dende geniën’. Dit gold met name voor de jeugdige 
bouwkunstenaar, die ‘ter uitbreiding van den kring zijner 
studie, ter ontwikkeling van den genialischen geest die 
hem bezielt, ter aansporing tot volharding en voortgang 
op de eindelooze baan der kunst en ter bekroning van 
zijn verdienstelijk streven naar het verheven ideaal van 
waarheid en schoonheid’ het meeste profijt van deelname 
aan de prijsvragen van de Maatschappij zou hebben.

Juist het middel van de prijsvraag bood de architect 
de mogelijkheid zijn artistieke begaafdheid te tonen. 
Immers, aldus Warnsinck, anders dan de beeldhouwer 
of de schilder was het ‘den Bouwkunstenaar niet gege
ven om de voortbrengselen van het genie vrijelijk in rea
liteit daar te stellen’. Hij doelde daarmee op de beperkte 
mogelijkheden voor architecten om hun ontwerpen aan 
een kunstzinnig geïnteresseerd publiek te tonen. Hoog
uit werden bij tentoonstellingen van schilderijen ook 
schetsen van bouwornamenten getoond, maar, aldus 
Warnsinck, deze konden door iedere bekwame tekenaar 
vervaardigd worden zonder bouwkunstige verdiensten te 
bezitten. ‘Welkom is voor den echten kunstenaar, die het 
verheven doel der kunst en van zijne roeping gevoelt, 
de gelegenheid die eene onbepaalde Prijsuitloving, ter 
mededinging met andere kunstgenooten openstelt’, zo 
besloot Warnsinck zijn betoog.’

Ook toen enige jaren later op de Algemene Ledenver
gadering van 1847 door enkele leden van de Maatschap
pij werd aangedrongen op een meer praktische toepas
sing van de prijsvragen door onderwerpen te kiezen 
waarvan de uitvoering waarschijnlijk was, hield het be
stuur vast aan dit ‘verheven ideaal van waarheid en 
schoonheid’. Wel wilde het, meer dan in het verleden 
het geval was geweest, zich bij de keuze van de onder
werpen zoveel mogelijk beperken tot gebouwen die in 
potentie uitvoerbaar zouden zijn; een feitelijke uitvoe
ring zou echter ‘teveel in het praktische [...] ingrijpen’.10 
Inderdaad was deze nieuwe koers in het daaropvolgende 
juryrapport terug te vinden. Bij een al te kostbaar gede
coreerd ontwerp voor een ‘kerk voor de protestantsche 
eeredienst, bevattende driehonderd zitplaatsen’ merkte 
de jury op dat het de Maatschappij niet alleen te doen 
was om ‘eene kombinatie van bouwkunstige vormen,
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waarbij uitgebreidheid en het optisch effekt hoofdzaken 
zijn; maar dat zij in de ontwerpen [...] ook verlangt het 
zoo evengenoemde vereenigd te zien met de mogelijkheid 
van toepassing of uitvoering op praktisch terrein’.11

'Het werk van genie' Toen rond 1860 de belangstelling 
voor de prijsvragen van de Maatschappij enigszins te
rugliep, kwam de prijsvraagcommissie van dat jaar met 
een opmerkelijk voorstel. Men wilde niet langer verbie
den dat meer dan één hand aan een zelfde inzending zou 
tekenen. Immers, zo luidde de redenering van de prijs
vraagcommissie, men zou tot een aanzienlijke tijdsbe
sparing kunnen komen indien de op schaal uitgewerkte 
tekeningen door een andere hand dan die van de ontwer
per zouden worden uitgevoerd. Men verwachtte hiervan 
een gunstige invloed op de deelname van meer ervaren 
architecten en dus op de kwaliteit van de inzendingen. 
Met dit hiërarchisch onderscheid tussen uitvoerder en 
schepper van het ontwerp wilde men ook het artistieke 
karakter van de prijsvragen onderstrepen: ‘daar het in dat 
geval slechts het werk van het genie zou zijn’.12 Het voor
stel stuitte echter op bezwaren van het bestuur, dat- 
terecht - grote waarde bleef hechten aan de artistieke 
uitvoering van de tekeningen.

Ook later, in 1865, toen de Maatschappij in de kolom
men van De Gids werd aangevallen vanwege vermeende 
onduidelijkheid van de prijsvraagprogramma’s, werd dit 
ideale karakter met klem verdedigd door de toenmalige 
voorzitter van de Maatschappij, A.N.Godefroy. Deze 
zette in een weerwoord in de Bouwkundige Bijdragen uit
een dat er onderscheid gemaakt diende te worden tus
sen prijsvragen voor bouwwerken die werkelijk werden 
uitgevoerd, waarbij de financiële haalbaarheid voorop 
stond, en prijsvragen ‘die ten doel hebben oefening in de 
kompozitie naar een gegeven onderwerp’ [cursivering 
T.J.B.]. Bij de redactie van het programma van eisen 
werd hiermee dan ook al rekening gehouden door de 
voorschriften voor inrichting en uiterlijk niet te uitvoe
rig te definiëren, ‘opdat [...] de mededingers, bij volko- 
mene vrijheid van opvatting, zooveel mogelijk losge
maakt worden van de banden, die in de bouwpraktijk 
zich in den regel op pijnlijke wijze doen gevoelen’.'3

De verschillende beoordelaars die in de loop der jaren 
zitting namen in de prijsvraagcommissies hielden dit 
ideale karakter van de prijsvragen strikt in de gaten en 
onnodige zuinigheid werd streng berispt: ‘Het ongeluk
kige denkbeeld, om alles goedkoop te willen hebben, 
drijft men door in de kunsten en de kunstenaars worden 
er zoo mede vervuld, dat hunne projecten er dan nog de 
kenmerken van dragen, wanneer zij onbegrensd mogen 
werken en de stroom hunner denkbeelden den vrijen 
loop kunnen laten’, zo stelde de jury in i846.'4 En enkele

jaren later kon men in de kolommen van de Bouwkundige 
Bijdragen lezen: ‘De Maatschappij [...] stelt de voor
waarden voor hare prijsvragen geheel afgescheiden van 
de kosten der uitvoering, ja zelfs veelal zonder opgaaf 
van de oppervlakte van het terrein. Zij verlangt de 
bouwkunstenaars vrij te houden van den dwang, door 
de grenzen dier kosten of beperktheid van terrein in de 
praktijk gesteld. Maar al te dikwerf toch zijn zij als oor
zaak aan te wijzen, dat de werkelijk uitgevoerde bouw
werken beneden de waarde blijven welke de kunstenaar, 
die ze heeft ontworpen, er aan had kunnen geven, hetzij 
door de vrije ontwikkeling van de hoofdvormen, monu
mentaliteit van materiaal of gepasten rijkdom van plas
tische sierraden.”5

De ‘vrije geest’ van de kunstenaar en de ‘volkomene 
vrijheid van opvatting’ konden zich dus beter ontplooi
en achter de ontwerptafel en in het studeervertrek dan 
op de bouwplaats en in deze zin zullen de prijsvragen 
van de Maatschappij dan ook een welkome aanvulling 
gevormd hebben op de voor vele architecten frustreren
de praktijk van het bouwen, waar door de allesdomine- 
rende schaarsheid aan financiële middelen van die jaren 
maar zelden op virtuoze wijze artistiek geschitterd kon 
worden.

De procedure Begin van elke prijsvraagcyclus was de 
vaststelling binnen het bestuur van een passend onder
werp. Elke prijsvraag bestond uit een reeks van drie vra
gen, afnemend in omvang en belangrijkheid. Onderwer
pen voor de laagste categorie (beloning a 25 gulden) 
waren eenvoudige ontwerpoefeningen; voor een wille
keurig jaar (1850) bijvoorbeeld een fontein, een winkel- 
gevel, een brandspuithuisje, een dubbel openslaande 
schuifdeur, een urinoir en een trap voor twee verdiepin
gen. Voor de tweede categorie (beloning a 75 gulden) 
kwamen meer complexe onderwerpen aan de orde, zoals 
een barrière, een springfontein, een dorpskerk, een ge
bouw voor een begraafplaats, een bewaarschool, een 
pastorie, een sociëteitsgebouw, een anatomisch amfi
theater of een koffiehuis. De hoogste categorie werd 
beloond met het voor die tijd aanzienlijke bedrag van 
250 gulden en omvatte opdrachten uit de sfeer van de 
representatieve ‘schoone bouwkunst’, zoals ‘een univer
siteitsgebouw, een schouwburg, eene bibliotheek, een 
groote protestantsche kerk, een gebouw gewijd aan kun
sten en wetenschappen, eene maritieme school, een mu
seum, eene kavallerie en infanterie kazerne, een krank- 
zinnigengessticht, een groot stadhuis, een R.Cathol. 
kerk en eene akademie van beeldende kunsten’.'6

Was eenmaal het onderwerp vastgesteld, dan werd 
een commissie van beoordelaars van vijf leden gekozen, 
van wie er minstens twee een bestuursfunctie binnen de 
Maatschappij moesten bekleden. De secretaris van de
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3 J. F. Metzelaar, ontwerp voor een boerenhofstede, Verzame
ling van bouwkundige ontwerpen, bekroond en uitgegeven door de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, eerste aflevering, 
1844, plaat 3. Coll. NAi.

commissie belastte zich met de redactie van het prijs- 
vraagprogramma, dat gepubliceerd werd in diverse na
tionale en internationale bladen,'7 aan de leden werd 
toegezonden en verder gratis verkrijgbaar was bij de 
algemene secretaris van de Maatschappij.

Bij de afhandeling van de ingezonden tekeningen werd 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. 
Om strikte anonimiteit te garanderen dienden de ont
werpen geoormerkt te worden door middel van een 
spreuk of merkteken, het zogenaamde ‘motto’. Met be
hulp van een verzegelde envelop, waarop aan de buiten
zijde dezelfde aanduiding en aan de binnenzijde de 
naam, hoedanigheid en woonplaats van de maker, kon 
na eventuele bekroning de identiteit van de vervaardiger 
worden vastgesteld. Verder moesten de toelichtende be
schrijving en het bijschrift op de tekeningen in een an
dere hand dan die van de maker geschreven zijn, ‘en zoo 
het blijken mogt, dat de inzenders in deze contrarie ge
handeld, of zich op deze of gene wijze, als de vervaardi
gers der ingezonden stukken kenbaar gemaakt hadden, 
zoo zullen zij, al mogten hunne ingezonden stukken be
kroond worden, van den Prijs verstoken blijven’, zo luid
de artikel drie van het Reglement.'8

De inzendingen werden rondgezonden langs de af
zonderlijke commissieleden. Zo ontstonden vijf rappor
ten, waarvan de secretaris van de commissie een samen
vattend verslag moest maken. Dit verslag werd vervol
gens ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. 
Meestal volgde deze automatisch, waarna het eindrap
port op de Algemene Bijeenkomst der Leden werd 
voorgelezen.'9 Omdat deze afhandeling bijzonder tijd
rovend was, werd in latere jaren besloten het verslag ter 
inzage te leggen; het werd immers in extenso gepubli
ceerd in het Maatschappelijk orgaan.

Voor bekroning stond de jury een scala aan mogelijk
heden ter beschikking. Behalve de vier medailles (goud,

Zelf omschreef Metzelaar de stijl van dit ontwerp als de 
‘landelijke, italiaansche of zoogenaamde villastijl, die om zijne 
eenvoudigheid, [...] daartoe het verkieslijkst voorkwam’.

verguld zilver, gewoon zilver en brons), waren er de ge
tuigschriften, loffelijke getuigschriften, ‘accessitprijzen’ 
en eervolle vermeldingen. Na identificatie van de ver
vaardiger van de winnende inzending werd de uitslag 
van de prijsvraag bekend gemaakt in een reeks nationale 
en internationale vaktijdschriften en dagbladen.20

Bekroonde stukken werden automatisch eigendom 
van de Maatschappij. Met het oog op de uitgave ervan 
was in de prijsvraagvoorwaarden bepaald dat de ver
vaardiger verplicht was de tekeningen op passende 
schaal te bewerken. De onbekroonde stukken konden 
tegen opgave van het juiste motto aan de belanghebben
den worden teruggegeven. ‘Ter voorkoming van elke 
denkbare influëntie’ werden de tekeningen pas ter be
schikking gesteld van het bestuur nadat de commissie 
rapport had uitgebracht.2'

Interessant was verder dat alle ingezonden tekenin
gen enige tijd werden tentoongesteld in het gebouw van 
de Amsterdamse Koninklijke Akademie van Beeldende 
Kunsten. Na 1863 huurde de Maatschappij hiervoor een 
afzonderlijk lokaal in het bekende etablissement Eik en 
Linde in de Amsterdamse Plantagebuurt.

Revisies Reden van deze strenge procedure was onder 
meer dat de bekroonde resultaten uitdrukkelijk de 
goedkeuring van de Maatschappij droegen. Bekroonde 
ontwerpen werden niet gezien als willekeurige mogelijke 
oplossingen voor het gestelde probleem, maar als ideale, 
navolgenswaardige voorbeelden.

De Maatschappij hechtte zeer aan deze voorbeeld
werking. Zozeer zelfs dat sommige ontwerpen - na be
kroning en voor publikatie — nog kleine ‘revisies’ moes
ten ondergaan op gezag van de beoordelaars! Deze gang 
van zaken was aan de orde op de bestuursvergadering 
van 27 juli 1849, waar werd besloten ‘de ontwerpen al- 
voorens die uitgegeven worden, door een tweetal be-
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stuurders te doen nazien, om daarin met overleg van de 
vervaardigers, zoodanige kleine veranderingen of wijzi
gingen aan te brengen, als tot verbetering daarvan kun
ne strekken, zonder evenwel het project zelf geheel te 
veranderen, daar het in dat geval zoude ophouden te 
zijn het werk der Inzenders, met andere woorden, zulke 
verbeteringen, welke noch de ordonnantie noch den stijl 
aantasten, maar alleen kunnen strekken om de details 
voor gegronde aanmerkingen te vrijwaren en daardoor 
de eer der Maatschappij hoog te houden’.“

Zo werden in het bekroonde ontwerp van Godefroy 
voor een landhuis (1847) ‘eenige kleine verbeteringen’ 
aangebracht door zijn voormalige leermeester Isaac 
Warnsinck en door M.G.Tétar van Elven, toentertijd 
directeur van de afdeling bouwkunst aan de Amster
damse Akademie van Beeldende Kunsten. Soms was 
men door deze strenge normen niet bij machte een van 
de ingezonden ontwerpen te bekronen (en dus ook niet 
in dat jaar een ontwerp in druk uit te geven).23 Ook hier 
speelde de bedoelde voorbeeldwerking een rol. In 1843 
liep het meest positief beoordeelde ‘ontwerp voor een 
schouwburg’- ondanks de aanvankelijke lof van de 
juryleden - een definitieve bekroning mis, ‘daar hetzel
ve niet beschouwd kan worden, als een model om aan 
het publiek ter navolging aan te bieden’.24

Het oordeel van de jury Hoewel soms een voorgedragen 
jurylid de benoeming afsloeg, slaagde het bestuur er over 
het algemeen in een jury van grote deskundigheid samen 
te stellen. Met namen als D.D.Büchler, W.N.Rose, 

\h . Springer, T.Molkenboer, B. de Greef, Is.Warnsinck, 
W. J. J. Offenberg, J. G. van Gendt, A. N. Godefroy, T. Ro
mein, J.F.Metzelaar en J.H. Lehman, om maar enkelen 
te noemen, was het duidelijk dat prominente Maat- 
schappijleden zich het jurylidmaatschap graag lieten 
welgevallen.

Dat - zeker in de beginjaren - niet alle juryleden een 
even duidelijk beeld voor ogen stond omtrent hun taak 
en dat met name onduidelijkheid bestond over de criteria 
waarnaar de ingezonden ontwerpen beoordeeld moesten 
worden, mag blijken uit een brief van W. N. Rosé uit 1843. 
Vereerd met het jurylidmaatschap, vroeg Rosé het be
stuur om ‘een kleine instructie, bijv. of wij moeten letten 
op teekening, denkbeeld, constructie en of het onvol
doende van een der op te geevene voorwaarde de mede
dinging uitsluit; zoo zou eene slechte teekening als denk-

4 W. A. Scholten, ontwerp voor een vismarkt, plattegrond, op
stand en doorsnede, Verzameling van bouwkundige ontwerpen, 
bekroond en uitgegeven door de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, tweede aflevering, z. j. [1846?], plaat 8,9. Coll. NAi.

Scholten was toenmalig stadsbouwmeester van Purme- 
rend.

beeld kunstwaarde kunnen hebben, wat moet men in dit 
geval doen?’25

‘Eene kritiek van bouwkunstige voortbrengselen’ De vraag 
naar de juiste beoordelingscriteria voor prijsvraagont
werpen kon gemakkelijk worden uitgebreid naar de ar
chitectuurkritiek in het algemeen. Zij bleef de leden van 
de Maatschappij bezighouden. Opmerkelijk is een po
ging van J.H.Lehman om een objectieve maatstaf voor 
de beoordeling van prijsvraagontwerpen te formuleren. 
Hij deed hiervan verslag op de vijfde Algemene Bijeen
komst der Leden (8 juli 1858) in zijn voordracht ‘Hoeda
nig moet eene beoordeeling van bouwkunstige voort
brengselen zijn, opdat zij voor de beoefenaren der 
schoone bouwkunst nuttig zij?’2

Liever dan van kritiek sprak Lehman van recensie of 
beoordeling, hetgeen volgens hem altijd een subjectieve 
handeling was. Een sleutelrol hierbij speelden de men- 
selijke zintuigen; ‘zij toch zijn de middelen waardoor de 
ziel gewaarwordingen opneemt’ en het ‘kunstgevoel, als 
uitdrukkende ons inwendig denken’. Zowel de zintuigen 
als het kunstgevoel waren variabele vermogens, per in
dividu verschillend en bovendien afhankelijk van lokale 
omstandigheden, ondervinding, gemoedsgesteldheid en 
kennis. Dit was er de oorzaak van, aldus Lehman, dat 
twee deskundige bouwkundigen over één ontwerp een 
volkomen verschillend oordeel konden vellen.

Interessant met het oog op het stijldebat van dat mo
ment was zijn eis dat een beoordeelaar een ruime blik 
moest hebben: ‘hij behoort dus, in zijne beoordeeling, 
geen voorstander of aanbidder van dit of dat stelsel, van 
deze of die bouwtrant te zijn en moet zich kunnen be
grijpelijk maken, dat de schoone bouwkunst zich door 
verschillende vormen kan uitdrukken’.27

Architectuurkritiek was in de ogen van Lehman uit
sluitend voorbehouden aan vakmensen, dus aan archi
tecten. Hij veroordeelde ‘partikuliere korporatiën’ die 
prijsvragen bekroonden, zonder deskundigen te raad
plegen, immers ‘een oordeel zonder zaakkennis [kan] 
nooit dusdanig zijn, dat een beoefenaar der bouwkunst 
daaruit iets goeds zal kunnen leeren’.28 Verder diende 
een beoordeelaar niet alleen rechtvaardig, vergelijkend 
en onpartijdig te zijn, maar bovenal instructief. Hij 
diende niet alleen fouten af te keuren, maar ‘op leerrijke 
wijze’ ook aan te geven ‘hoe minder gelukkige opvattin
gen in ontwerpen [...] betere en meer betekenende kunst
waarde hadden kunnen verkrijgen’.2’ De nadruk lag dus 
duidelijk op de opvoedende, didactische waarde van een 
beoordeling, hetgeen ook naar voren kwam uit het twee
de gedeelte van zijn vraagstelling: ‘opdat zij voor de be
oefenaren der schoone bouwkunst nuttig zij’.

Een goede beoordeling tenslotte kon nooit op het ge
voelen van een individu stoelen, maar moest altijd - zo-
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als ook de procedures van de Maatschappij voorschreven 
- uit de gemeenschappelijke reflectie van een collectief 
voortkomen, zodat ‘de eigenaardige gebreken van den 
één door de eigenaardige hoedanigheden van den ander 
worden aangevuld’.

De verantwoordelijkheid die op de schouders van de 
beoordelaars rustte was groot. ‘Wil en zal de beoordee- 
laar hier door zijn werk aan beantwoorden, dan mogen 
wij gerustelijk zeggen dat zijne taak zwaar is, en werke
lijk, wie zal er aan twijfelen.’30

Kernbegrippen Het juryrapport volgde vaak een vast 
patroon. Voorop bij de beoordeling stonden natuurlijk de 
voorwaarden, zoals die eerder gepubliceerd waren in het 
programma van eisen. Vrijwel altijd werden de organisa
tie en indeling van de plattegrond aan een streng oordeel 
onderworpen. De voorgeschreven ruimten moesten niet 
alleen correct in de plattegrond zijn aangegeven, ook de 
onderlinge verbinding — in de taal van de beoordeelaars 
‘distributie en communicatiën’ - diende logisch en wel
doordacht in elkaar te zitten en een privaat dat uitkwam 
in het woonvertrek van een ‘boerenhofstede’ (1842) werd 
daarbij even streng beoordeeld als de capaciteit van de 
verwarmingstoestellen in een ‘vorstelijk paleis (1843). 
Zwaartepunt in de beoordeling vormde echter het artis
tieke gedeelte. Een gebouw dat in alle opzichten aan de 
praktische voorwaarden van het programma voldeed, 
maar voor het overige te kort schoot in ‘kunstwaarde, 
kon niet op goedkeuring van de jury rekenen. Men moest 
niet, aldus een der beoordeelaars, ‘de hoofdzaak van de 
kunst aan de bijzaak van de distributie opofferen’.31 Uit
gebreide beschouwingen over ‘kunstwaarde’ of schoon
heid zal men in de juryrapporten niet aantreffen. De jury 
volstond met het uitspreken van een esthetisch oordeel. 
Des te meer aandacht werd er geschonken aan andere 
theoretische kernbegrippen, zoals stijl, waarheid, karak
ter, het omgaan met de klassieke traditie en de betekenis 
van buitenlandse stromingen, bijvoorbeeld de Berlijnse 
Schinkelschool.

5 A.N.Godefroy, ontwerp voor een raadhuis voor een stad 
van acht- ä tienduizend inwoners, Verzameling van bouwkun
dige ontwerpen, bekroond en uitgegeven door de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, derde aflevering, 1849, plaat 13. 
Coll. NAË

Godefroy’s ontwerp werd geprezen vanwege het goede ka
rakter, dat ernst, waardigheid en kracht uitdrukte, vanwege de 
goed toegepaste, enigszins gemengde rondbogenstijl en van
wege de fraai uitgevoerde architectuurtekening. Godefroy had 
zijn inzending dan ook als motto meegegeven: ‘Nach nichts 
Höherem können wir streben, als das unsere Bauwerke jedem 
Vernünftigen deutlich ihr Zweck verkünden.’

Stijl ‘Naar welken stijl zal ik mij bij het bouwen rege
len?’ luidde in 1846 de titel van een artikel van C.Zemel 
in de Bouwkundige Bijdragen. Het antwoord op deze 
vraag was volgens Zemel niet één bepaalde stijl, maar 
lag besloten in de bestudering van de gehele geschiede
nis der bouwkunst: ‘Wanneer men de verschillende stij
len, voor onzen tijd gebruikt, gade slaat, vindt men in 
eiken stijl eene eigendommelijke waarde, welke te be- 
studeeren, te leeren kennen en zich eigen te maken eene 
eerste taak is’.32

In dit antwoord school ook een zekere ironie: immers 
juist de confrontatie met de verwarrende hoeveelheid 
stijlen van de architectuurgeschiedenis had niet alleen 
twijfel gezaaid omtrent de universele waarden van de 
klassieke orden, maar vooral ook geleid tot de vraag naar 
een eigentijdse stijl in de bouwkunst.33

‘De vijf [klassieke] orden voldoen ons niet meer’, ver
zuchtte W.N.Rose in 1853, ‘maar wij weten niet, wat er
voor in de plaats te stellen; zij waren voor ons een soort 
van oorspronkelijk schoon, dat men bestudeerde en na
volgde zoolang men er aan geloofde, maar nu de twijfel 
de plaats van het geloof aan de onfeilbaarheid dier vijf 
orden heeft ingenomen, heeft onderzoek ons geleerd 
dat zij niet zonder waarde zijn [...] doch teevens hebben 
wij gevonden, dat er buiten haar nog zeer veel bestaat 
dat in eene hooge mate onze belangstelling moet wek
ken, dat behoort onderzocht en bestudeerd te worden, 
om er de waarde van te leeren kennen.’34

Enerzijds zag hij hierin een bevrijding van classicis
tische voorschriften: ‘voorheen [...] kende en beoefende 
men geen anderen stijl dan de Romeinsche, voor al het 
overige was men blind [...]; maar die tijden zijn voorbij, 
wij beoefenen thans zooveel mogelijk alle stijlen’; an
derzijds school hierin ook het gevaar van een karakter
loze stijltoepassing. Rosé waarschuwde dat hierdoor 
‘kerken, paleizen en raadhuizen in griekschen, moor- 
schen, gothischen en renaissance-stijl zullen worden 
opgebouwd, naast en tegenover elkander, en alleen uit 
een aesthetisch oogpunt beschouwd, evenzeer bewon
derd zullen worden [...] dit echter zou geen vooruitgang, 
maar een volslagen ondergang der kunst wezen.’35

Stijlpluriformiteit Al bij een oppervlakkige blik in de 
Verzameling van Bouwkundige Ontwerpen is de grote sti
listische verscheidenheid frappant. Het totaal aan toen 
bekende stijlen, Grieks, Romeins, Vroeg-christelijk, 
Arabisch, Romaans, Gotisch, Byzantijns, Florentijns en 
Renaissance en wat er nog meer mocht zijn, vond zijn 
toepassing in de Maatschappelijke prijsvragen. Het is 
tekenend voor de principiële neutraliteit van de Maat
schappij dat zij deze pluriformiteit op het gebied van 
bouwstijlen door de jaren heen wist te handhaven. Het
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was dan ook een stelregel bij de prijsvragen om de keuze 
van de stijl over te laten aan het oordeel van de ontwer
per en nooit a priori te dicteren.

Op de Algemeene Ledenvergadering van 1846 werd 
wel een voorstel gedaan om bij de prijsvragen de gewen
ste bouwstijl van tevoren vast te leggen, omdat een lid 
vreesde ‘dat somtijds een ontwerp door den individue- 
len smaak van eenig beoordeelaar om den gekozen stijl 
wordt afgekeurd’.36 Het voorstel werd echter door het 
bestuur gedecideerd afgewezen. Een opgelegde stijl zou 
de ‘uitgeschreven prijsvragen teveel aan banden leggen’ 
en de ‘vrije ontwikkeling van kunstzin en smaak van de 
inzenders’ in de weg staan. De vervaardigers konden 
‘juist van hun gevoel en hunnen smaak blijken geven 
door de keuze van dien stijl, welke voor het opgegeven 
onderwerp en het karakter van het te ontwerpen ge
bouw het meest gepast is’.37 Slechts bij hoge uitzonde
ring, in 1857, werd bij de vraag naar een landhuis expli
ciet de ‘Zwitsersche stijl’ voorgeschreven.

Dit betekende natuurlijk niet dat de beoordelaars bij 
voorbaat elke stijlkeuze goedkeurden, integendeel. Im
mers de keuze voor stijlpluriformiteit schiep een nieuw 
probleem: welke stijl was geschikt voor welke prijs- 
vraagopdracht? De kwestie van de goede stijlkeuze hing 
nauw samen met andere architectonische waarden, zo
als eenheid, waarheid en karakter, en was dan ook in 
vrijwel elk juryrapport aan de orde.

Een eerste vereiste was dat de gehanteerde stijl aan
sloot bij het karakter en de bestemming van het in het 
programma gevraagde gebouw. Middeleeuwse stijlen 
werden bijvoorbeeld wel passend gevonden voor reli
gieuze gebouwtypen, maar veel minder voor profane. 
‘Men kan zich in het algemeen niet vereenigen met den 
zoogenaamden Gothischen stijl voor een koffijhuis, om
dat het wansmaak is en veel minder met het bastaard- 
gothisch, dat hier gevolgd is.’38 Een ‘ontwerp voor een 
raadhuis’ werd niet voor bekroning voorgedragen, omdat 
‘de romaansche stijl er niet eigenaardig aan [was] toege
past; het was te zwaar, te kloosterachtig geordonneerd’.39

Typerend voor de onpartijdige opstelling die de 
Maatschappij hoog in haar vaandel had geschreven, wa
ren de twee prijsvragen voor een katholieke en een pro
testantse dorpskerk, respectievelijk in 1864 en 1865. 
Terwijl de neogotiek in deze jaren onder de voortvaren
de leiding van J.A.Alberdingk Thijm, V. de Stuers en 
P.J.H.Cuypers zich met succes allengs sterker manifes
teerde als een bij uitstek katholieke kerkelijke richting, 
laaiden de emoties inmiddels steeds hoger op over de

6 A. N. Godefroy, ontwerp voor een landhuis, Verzameling van 
bouwkundige ontwerpen, bekroond en uitgegeven door de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, vierde aflevering, 1850, 
plaat 16,17. Coll. NAi.
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vraag of diezelfde neogotiek wel ‘nationaal’ genoeg was, 
bijvoorbeeld voor een ‘Nationaal Monument voor 1813’ 
of voor het nieuwe Rijksmuseum.40 De beide bekronin
gen juist op dit moment waren veelzeggend voor de za
kelijke opstelling van de Maatschappij, die zich keerde 
tegen stijlfanatisme. Terwijl de algemene associatie van 
middeleeuwse stijlen met een sacraal gebouwtype in de 
ogen van de jury voor de hand lag, werd voor de katho
lieke dorpskerk een neoromaans ontwerp bekroond en 
voor de protestantse kerk een ontwerp in neogotische 
stijl.41

Stijlmanie Bij een ontwerp voor een zwemschool 
(1847) was ‘de bouwstijl minder bevallig, eenigszins 
vreemd, zweemende naar het Ar a b is c h e en daardoor 
minder gepast voor het doel’.42 Een kapitale fout tegen 
de toepassing van een historische stijl werd gemaakt in 
een ontwerp voor een gedenkteken voor Jacob van 
Campen (1849). ‘Hoe kan men op de gedachte komen, 
om juist den man, die in zijne werken toont de beginse
len der italiaansche renaissance, en onder die uitslui
tend de regelen van Vincent Scamozzi, te huldigen, een 
monument in spitsbogenstijl op te rigten?’43 En de uri
noirs van de in 1860 gevraagde universiteit ‘als herinne
rende aan de abcis van eene romaansche kapel’ wekten 
zelfs de verontwaardiging van de jury: ‘voorzeker eene 
onbehoorlijke toepassing van geconsacreerde vormen!’44 
Niet voor niets had Rosé in de Bouwkundige Bijdragen 
gewaarschuwd tegen de ‘uit dwaasheden en dwalingen 
ontsproten stijlmanie’.45

Kennis van stijlen Sterk bepalend voor een geslaagde 
stijlkeuze was de mate van architectuurhistorische ken
nis bij de ontwerper. Bij een niet bekroond ontwerp uit 
1846 voor een neogotisch raadhuis wees de jury erop ‘hoe 
moeijelijk het is den middeleeuwschen spitsbogenstijl, 
zonder genoegzame kennis, op hedendaagsche gebou
wen naar eisch toe te passen, en dat het ontwerpen van 
een gebouw, in den [...] gothischen stijl, iets anders is dan 
het opeenhoopen en bij elkander voegen van elementen, 
ontleend aan bekende gebouwen der middeleeuwen, 
waarvan men den geest kwalijk voelt of verstaat’.4

De kennis van oude stijlen groeide in hoog tempo 
door de zich allengs ontwikkelende kunst- en architec
tuurhistorische discipline. Bestudering van de architec
tuurgeschiedenis vormde echter slechts een basis. Doel 
van deze studie was dan ook niet zozeer om de uiterlijke 
kenmerken van een stijl na te volgen, maar om de eraan 
ten grondslag liggende ‘vormende’ beginselen te leren 
kennen, verder te ontwikkelen en aan te passen aan de 
eisen en behoeften van de eigen tijd. Ook de beoorde
laars van de Maatschappelijke prijsvragen lieten zich 
door deze uitgangspunten leiden.
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Voortdurend toetste de jury of de ‘eischen en behoef
ten des tijds’ in acht waren genomen. De stijl voor een 
militair wachthuis uit 1853 volgde te letterlijk de ‘mili
taire vestingbouw der middeleeuwen’. Dit keurde de jury 
af, omdat ‘de gekozen stijl, zonderling met den heeden- 
daagschen bouw zal kontrasteren, door de aangebrachte 
hoektorens, kanteelingen, schietgaten enz.’47 Een naïeve, 
letterlijke toepassing van middeleeuwse (gotische) vor
men in de eigentijdse bouwkunst was in de ogen van de 
jury alleen daarom al ondenkbaar, omdat de architecten 
van de negentiende eeuw — in tegenstelling tot hun mid
deleeuwse ambtgenoten - ook kennis droegen van de be
ginselen van de klassieke kunst. ‘Het is eene treurige bij
drage van de verkeerde strekking, die men bij het ont
werpen van projekten in den gothischen stijl volgt; men 
vergenoegt zich doorgaans met gothische vormen en 
ornamenten toe te passen, zonder de behoeften te ge
voelen, in den geest en het eigendommelijke van dien 
stijl in te dringen, hetgeen toch volstrekt vereischt wordt. 
Heeft men dit verkregen, dan moet men de meerdere be
schouwing en fijnere kunstveredeling van onzen tijd er op 
toepassen, en zoodanig werken, als de middeleeuwsche 
architekten zouden gedaan hebben, indien zij in staat 
waren geweest die klassieke studiën der schoone kunst te 
maken, die het deel moet zijn der bouwkunstenaars van 
onzen tijd.’4

Renaissance Overigens kende de strikte neutraliteit van 
de beoordelaars ook haar grenzen. Met name de renais
sancestijl werd in de eerste decennia sterk afgekeurd. In 
1844 betoogde de jury: ‘Het is vooral de keuze van den 
zoogenaamden renaissance-stijl, die dit ontwerp door 
eenige beoordeelaars heeft doen afkeuren, waarbij één 
hunner opmerkt, dat, al ware de geheele inrichting vol
komen goed, hij het dan nog alleszins wenschelijk zoude 
achten, dat de Maatschappij: Tot Bevordering der 
Bouwkunst, den stijl waarin dit gebouw ontworpen is, 
onder hare bescherming nam, en kon hij niet anders, 
dan tot het niet bekronen van dit ontwerp adviseren,

7 Hermann Wentzel, Henry Marley Burton, ontwerp voor 
een schouwburg, voor de internationale prijsvraag van 1848, 
Verzameling van bouwkundige ontwerpen, bekroond en uitgegeven 
door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, vijfde afle
vering, 1851, plaat 22. Coll. NAi.

In hun toelichting schreven beide ontwerpers een grote 
zuilenhal te hebben weggelaten, omdat een dergelijke hoge 
colonnade geen beschutting tegen regen en wind bood. ‘Moge 
de gekozen stijl derhalve minder effekt voortbrengen, zoo is 
echter daarbij beter voor het gemak van het publiek gezorgd.’ 
Het ‘Neue Schauspielhaus’ te Berlijn van C. E Schinkel, waar
op het ontwerp van de ‘Schinkelschüler’ Wentzel en Burton 
duidelijk was gebaseerd, had wel een dergelijke grote zuilenhal 
(in de Ionische orde).
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daar het hem leed zou doen, iets bij te dragen tot aan
wakkering van den renaissancestijl, of iets wat daarnaar 
gelijkt.’49

Het zou nog tot 1869 duren - naar aanleiding van een 
monument voor Hendrik de Keyser en Jacob van Cam- 
pen — alvorens er een voorzichtige verschuiving naar een 
meer positieve houding ten opzichte van deze stijlperio
de optrad. ‘De bouwstijl en de vormen van dit ontwerp 
zijn ontleend aan de typen der in Nederland gedurende de 
17de eeuw bloeijende Renaissance’, schreef de vervaar
diger van het monument in zijn toelichting, hoewel hij 
zelf kennelijk nog wel zijn bedenkingen had tegen de re
naissancestijl. De vroege renaissance kon ‘wegens zijne 
fantastisch schilderachtige schoonheden en eigenaardig 
levendig, doch ook dikwerf wanstaltig karakter, niet in 
alle opzichten aan de strenge eischen der bouwkunst vol
doen’. En zelfs Jacob van Campen had zich niet kunnen 
vrijwaren van een ‘onjuiste opvatting en toepassing der 
bekende vijf bouworden’.50 Toch was een veranderende 
voorkeur bespeurbaar. Twee jaar later werd een ‘ontwerp 
voor een kunstkast’ bekroond in een vroege renaissance
stijl met Vredeman de Vries-elementen.51

Eclecticisme Stijlvermenging was in de ogen van de be
oordelaars eveneens uit den boze. In 1844 bekritiseert 
de jury een ‘ontwerp voor een koffijhuisgevel’ dat over
laden is met ornamenten, terwijl bovendien ‘die orne
menten uit den Griekschen, Gothischen en renaissance
stijl zijn zamengevoegd’.5* In 1848 veroordeelde de jury 
bij een ontwerp voor een raadhuis de hybride toepassing 
van het klassieke ordenapparaat, in de woorden van de 
beoordelaars ‘een mengsel van grieksche, romaansche en 
renaissance-détails’.53

Het sierde de jury dat zij enige ruimhartigheid be
toonde met deze principes toen zij werd geconfronteerd 
met het fraaie ontwerp voor een ‘Koninklijke Brieven- 
posterij’ uit 1852 van J.H. Lehman. In dit ontwerp ex
perimenteerde Lehman —die zichzelf als ‘eklektiker’ 
afficheerde-in theorie met hetzelfde vernieuwende 
vroege eclecticisme waarmee hij kort daarop in de prak
tijk met het ontwerp voor de Kunstenaarssociëteit Arti 
et Amicitiae (1854) te Amsterdam ook al succes zou heb
ben. Neigde Lehman bij zijn ontwerp voor Arti, met de 
zeer originele Corinthiserende pilasters, nog sterk naar 
het classicisme, bij de Brievenposterij ging hij meer van 
een Florentijnse variant van de ‘Rundbogenstil’ uit. 
Uniek waren de boekversieringen: reusachtige zuilen 
met fantasiekapitelen, die geen dragende functie had
den maar slechts de voorgevels van de beide zijpavil- 
joens flankeerden. In zijn toelichting bij de Brievenpos
terij sprak Lehman de hoop uit op oorspronkelijkheid 
aanspraak te mogen maken ‘door inspiratiën van de by- 
zantijnsche, Florentijnsche en nieuw-duitsche vormen,
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8 L.H.Eberson, ontwerp voor een schouwburg, voor de in
ternationale prijsvraag van 1848, Verzameling van bouwkundige 
ontwerpen, bekroond en uitgegeven door de Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst, zesde aflevering, 1851, plaat 25. Coll. n a l

Eberson schreef in zijn toelichting dat hij ernaar had ge

streefd de uiterlijke vormen door het inwendige te laten bepa
len. De sokkel van het gebouw drukte sterkte en eenvoud uit, 
de attiek eenvoud en lichtheid, terwijl de eerste verdieping, 
waar zich de toneel- en publieksruimten bevonden, rijk werd 
gedecoreerd.

omgewerkt naar de behoeften van het gebouw, van ons 
land en van de 19de eeuw’.54 Ondanks ernstige beden
kingen van de jury tegen stijl en karakter was haar de 
grote originaliteit van dit ontwerp niet ontgaan en werd 
toch tot een bekroning besloten.

Waarheid ‘Waarheid in vorm, waarheid in constructie, 
in ornament, in materiaal, in kleur, in optisch aanzien, 
waarheid van kelder tot dak, van paal tot kapspant, van 
goot tot fundament, van riool tot boudoir, van ingang 
tot salon en van salon tot de plaats waar gij wilt. Waar
heid is de leuze en het streven in de bouwkunst.’55

Aldus bracht Lehman in een lezing voor de afdeling 
Amsterdam van de Maatschappij onder woorden wat 
voor vele jonge architecten van zijn generatie als devies 
gold: waarheid in hoofdvormen, constructie en decora
tie.

Het exterieur van een gebouw diende logisch en ra
tioneel voort te vloeien uit het interieur, de hoofdvor
men van een gebouw moesten bepaald worden door de 
interne organisatie van de binnenruimten, de decoratie 
hoorde niet opgelegd en kunstmatig, maar in overeen- 
steming met constructie en bestemming te zijn.

Ook in de architectuurbeschouwingen van de beoor
delaars van de Maatschappelijke prijsvraagontwerpen 
vormde het begrip waarheid in deze betekenis een kern
begrip. De integriteit van interieur en exterieur, de zui
verheid van de toegepaste decoraties en het naar buiten 
toe kenbaar maken van de constructiewijze waren be
oordelingscriteria waar menig goedbedoeld ontwerp 
over struikelde. ‘Beoordeelaren wenschen vooral de be
oefenaars der bouwkunst, die hunne krachten beproeven 
aan het mededingen naar prijsvragen, op het hart te 
drukken, dat de ware kunst moet gebaseerd zijn op en als 
het ware een uitvloeisel wezen van, gezonde konstruktie- 
beginselen, met vermijding van allen noodeloozen 
schijn, die [...] gebrek aan kunstgevoel verraadt.’5

Waarheid en schoonheid Deze nadruk op zuiverheid in 
constructie en decoratie en een logische overeenstem
ming tussen interieur en exterieur was vanzelfsprekend 
geen oorspronkelijk gedachtengoed van de beoordelaars 
van de Maatschappij. In het buitenland, met name in 
Frankrijk, waren rationalistische theorieën als deze 
al eerder ontwikkeld.57 Hoe sterk men zich voor deze 
theorievorming bijvoorbeeld oriënteerde op de ratio
nalistische ontwerpdoctrine van de Franse theoreticus 
J.N.L.Durand (1760-1834) bleek uit het juryverslag van 
1844. Hierin werd uitgebreider op deze kwestie ingegaan 
naar aanleiding van het bekroonde ontwerp voor een 
vorstelijk paleis van de hand van W. J. J. Offenberg.

Zijn ontwerp werd juist geprezen omdat ‘de plans, 
opstanden en doorsneden behoorlijk met elkander over-
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eenstemmen, zoodat het eene als het ware uit het andere 
natuurlijk en ongedwongen kan worden afgeleid, en een 
geoefend oog de hoofdindeeling kan afleiden naar het 
inwendige, zonder misleid te worden door verschillende 
vormen, iets dat helaas! zoo dikwijls het geval is, en 
waardoor de uiterlijke vorm niets heeft van het daar
achter liggende’.5

De jury noemde Durand hier met name en prees in 
de inleiding van haar rapport het systeem van distribu
tie, zoals dat door Durand aan de Ecole Polytechnique 
te Parijs werd onderwezen. Dit systeem ging uit van een 
axiaal rastersysteem, in de woorden van de jury het 
‘strenge beginsel van « d’entr’axe», naar welke leer het 
onderwerpelijke project met vaardigheid, juistheid en 
soliditeit is zamengesteld, een sijsteem, dat door mid
del van wiskundige regelen de beginselen der Bouw
kunst aan de leerlingen tracht in te prenten’.

Typerend voor de prominente plaats van ‘schoon
heid’ in de kunstopvatting van de jury was dat na al deze 
‘wiskundige regelen’ expliciet ruimte werd opgeëist 
voor artisticiteit en esthetiek. Immers, schoonheid was 
in de opvattingen van Durand niet een doel op zichzelf, 
maar een logisch effect van een rationeel en functioneel 
uitgewerkt ontwerp.59 Deze uitleg ging de jury echter te 
ver: zij benadrukte dat het systeem van Durand slechts 
de basis was voor verdere vorming en eigen ontwikkeling, 
‘teneinde later met verheven kunstzin, en zonder slaafsche 
navolging der regelen, het onbekende te kunnen schep
pen en voortbrengen’.60

Inderdaad doen de prachtig uitgewerkte plattegron
den van het bekroonde ontwerp van Offenberg voor een 
vorstelijk paleis sterk denken aan de streng symmetri
sche rasterplattegronden uit bijvoorbeeld Durands Pré
cis des Leçons.

Betrof de prijsvraag een eenvoudig marktgebouw, dan 
kon de jury zich klaarblijkelijk wel zonder restricties 
met het rationalisme van Durand verenigen. Over een 
ontwerp dat het bijschrift droeg ‘dat de schoonheid der 
Bouwkunst, als vanzelve uit het noodige en nuttige ont
staat’, oordeelde de jury dat het aan de toetsstenen 
waarheid en karakter had voldaan: ‘waardoor het ge
bouw zich als eene markt voordoet [...] en als vanzelf uit 
de inrigting schijnt voort te vloeijen’.

Waarheid en de klassieke orden Met haar connotaties 
van constructieve eerlijkheid en de implicatie dat het 
exterieur van een gebouw niet een willekeurige omkle- 
ding was, maar logisch uit de interne structuur diende 
voort te vloeien, werd het begrip waarheid voor de ge
neratie jonge architecten die zich in de decennia na de 
oprichting manifesteerde binnen de kring van de Maat
schappij een belangrijk middel om zich af te zetten te
gen academisme en ‘kolommenzucht’6’ van de overwe-
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9 J. H. Leliman, ontwerp voor een postkantoor voor een grote 
stad, Verzameling van bouwkundige ontwerpen, bekroond en uit
gegeven door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
achtste aflevering, 1856, plaat 36,37. Coll. NAi.

gend neoclassicistische bouwkunst van de voorafgaande 
generatie.

Deze kritische houding betekende natuurlijk niet 
meteen het einde van drie eeuwen klassieke traditie. 
Gedurende lange tijd bleef het classicisme een belang
rijke inspiratiebron, ook voor prijsvraagontwerpers. 
Waar men zich in de beoordelingsrapporten wel inten
sief mee bezighield, was een zinvolle toepassing van de 
klassieke orden.

Typerend hiervoor is een vermaning van de beoor
delaars bij een ontwerp voor een vismarkt (1843) ten 
aanzien van het ondoordachte gebruik van een klassieke 
orde. Er was weliswaar in het prijsvraagprogramma een
voud voorgeschreven, maar het stoorde de jury dat de 
ontwerper daardoor routinematig voor de Toskaanse 
orde had gekozen. Constructief gezien was daar geen 
noodzaak toe: ‘de aard des gebouws vorderde geene ko
lossale kracht, en niettemin zijn er geene kolommen of 
pilasters gespaard’. Ook karaktermatig schoot de Tos
kaanse orde bij een vismarkt haar doel voorbij; het gaf 
in de ogen van de jury een te ‘zwaarmoedig’ aanzien.

Beschouwd volgens de conventionele leer van de vijf 
klassieke orden was —gezien de geëiste eenvoud —een 
keuze voor de Toskaanse orde begrijpelijk en correct. 
Maar dit aloude Vitruviaanse bouwwerk begon zicht
baar scheuren te vertonen en het besef dat de eigentijdse 
architectuur meer moest behelzen dan het correct toe
passen van een klassiek zuilensysteem weerklonk ook in 
de juryrapporten: ‘het hoofdbestanddeel der Bouwkunst 
bestaat niet uitsluitend, zoo als men vroeger wel meen
de, uit de orders; de vervaardiger heeft dit nog als zooda
nig beschouwd [...]; doch is volgens die oude leer de Tos- 
kaansche Orde ook niet de sterkste, en wat hebben hier 
al die kolommen en pilasters te dragen?’ 4

Het onderscheid tussen de nieuwe generatie bouw
meesters van de Maatschappij en hun voorgangers, voor 
wie de Vitruviaanse zuilenleer boven elke twijfel verhe
ven was, wordt bijzonder duidelijk bij een vergelijking 
van de bekroonde ontwerpen van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst met die van haar minder 
succesvolle voorloper, de Maatschappij ter Aanmoedi
ging der Bouwkunde, actief van 1819 tot 1830.

De prijsvraagonderwerpen van de Maatschappij tot 
Aanmoediging der Bouwkunde waren voornamelijk af
komstig uit wat toentertijd als de ‘hogere’ bouwkunst 
werd betiteld: een provinciaal gerechtshof (1819); een 
ontvangstgebouw voor vijfhonderd personen en een 
boekerij in een openbare tuin (1820); een inrichting 
voor zeebaden (1822); een beeldengalerij (1823); een 
protestantse kerk (1824); een koopmansbeurs (1824); 
een ‘wachthuis bij een der poorten of barrières eener 
voorname stad’ (1829) en tenslotte ‘een schouwburg ten

dienste van eene stad van ongeveer 200 000 inwoners’.66
Opvallend was het grote aantal professoren of on

derwijzers in de bouwkunst onder de bekroonden: 
J. B. Rudd, professor aan de Academie te Brugge; J. E. ter 
Winkel, aanvankelijk docent bouwkunde aan de Konink
lijke Militaire Academie te Breda en later eerste docent 
bouwkunde aan de Koninklijke Akademie voor Inge
nieurs te Delft (1842); P.Adams, professor aan de Ko
ninklijke Artillerie en Genieschool te Delft; T.Fr.Suys, 
de eerste professor bouwkunst aan de Amsterdamse 
Academie van Beeldende Kunsten; G. van der Jagt, zijn 
opvolger aldaar; en Chr.Kramm, directeur van de 
Utrechtse ‘Stadsschoolen voor teeken- en bouwkunde’.

De generatie van de jaren twintig bediende zich van 
hetzelfde idioom: dat van het internationale neoclassi
cisme, dat zijn algemene inspiratie vond in een klassieke 
vormentaal en een lange academische traditie. Hun 
ontwerpen, met tempelachtige zuilenportico’s en tym- 
panen, met koepels en klassieke cassettengewelven als 
bij het Romeinse Pantheon getuigden van een sober en 
koel academisch vormideaal, uitgedrukt in een fraaie, 
precieze, classicistische lijnvoering. Zij vormden een 
sterk contrast met de latere reeks bekroonde ontwerpen 
van de Maatschappij na 1842 en behelsden precies dat
gene waar de jonge generatie bouwmeesters van de jaren 
veertig zich juist tegen afzette: een oneerlijke, want op
gelegde toepassing van de klassieke ordonnanties.

Waarheid en materiaal Constructieve eerlijkheid open
baarde zich vooral daar waar het ging om toepassing van 
nieuwe contructiematerialen. ‘Het stevige en strenge der 
uitwendige gedaante beantwoordt niet aan het inwen
dige. Aan de buitenzijde doelt alles op steenconstructie, 
terwijl van binnen alles houtbouw aanduidt’, aldus de 
jury in 1846.

Terwijl in de praktijk van het bouwen in Nederland 
een nieuw materiaal als ijzer relatief laat werd toege
past, stonden de beoordelaars van de Maatschappij er 
in principe niet onwelwillend tegenover. Zo besloot men 
een ‘loffelijk getuigschrift’ toe te kennen aan het ontwerp 
voor een vismarkt door W. A. Scholten vanwege het gede
gen interieur, de doeltreffende organisatie van de platte
grond en de ruime inrichting. Scholtens ontwerp onder
scheidde zich door een ruime en openlijke toepassing 
van constructieve elementen in gegoten ijzer. ‘De kolom
men met derzelver segmentstukken en de kap zijn uit 
ijzer samengesteld; het nuttige daarvan voor de gemak
kelijke passage, de gereede doorstrooming van lucht 
en voorziening tegen brand, behoeft geen betoog’, zo 
schreef Scholten.

Ook de al eerder genoemde ‘Koninklijke Brievenpos- 
terij’ van J.H. Leliman (1852) kenmerkte zich door een 
openlijke toepassing van gietijzeren constructiedelen.
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io H.W.Veth, 'Ontwerp voor een boerderij, Verzameling van 
bouwkundige ontwerpen, bekroond en uitgegeven door de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, tiende aflevering, 1858, 
plaat 46. Coll. NAi.

Lelimans ontwerp had een bijzonder originele platte
grond, waarbij de verschillende functies van het kantoor 
gegroepeerd waren rond een binnenplaats, die overdekt 
was met een rijk gedecoreerde gietijzeren kapconstruc
tie. ‘Ich ringe in meinen Schöpfungen nach Wahrheit’, 
had Lehman als motto gekozen en in zijn toelichting 
schreef hij: ‘Door de inwendige behoeften van het ge
bouw met de uitwendige vormen te doen overeenstem
men, ontstond natuurlijk eenvoudige waarheid.’68

Hoe gevoelig de toepassing van het materiaal nog was 
in de jaren zestig blijkt uit de beschouwingen van de jury 
naar aanleidng van een ontwerp voor een universiteits
gebouw. Hier had de ontwerper wel voldaan aan de nor
men van ‘waarheid’ (‘ordonnantie en versieringmotieven 
zijn ontstaan uit de gekozen ijzer-konstruktiën’), maar 
zondigde daarentegen juist door zijn materiaalgebruik 
tegen het beginsel van ‘karakter’. De toegepaste gietijzer- 
constructie was naar het oordeel van de jury niet in har
monie met de hooggeleerde waardigheid van een univer
siteitsgebouw, maar paste meer bij de utilitaire vormen 
van een spoorwegstation!

‘Het ranke, ijle, doorzigtige tot magerheid toe van 
metaalkonstruktiën, op deze wijze toegepast, maakt een 
onrustigen indruk op den beschouwer, en strookt in 
geenen deele met den ernst, die den beoefenaren der 
hoogere wetenschappen betaamt, maar is veeleer in 
overeenstemming met de beweeglijkheid van den he- 
dendaagschen wereldburger, die de vorderingen der nij
verheid en toegepaste werktuigkunde wenscht dienst
baar te maken aan het snel en gemakkelijk bezoeken van 
verre landen, door ijzeren wegen met elkander gemeen
schap hebbende.’

Op de achtergrond speelde hier ongetwijfeld ook het 
oude conflict met de concurrerende beroepsgroep van 
de ingenieurs mee. Een architect met het juiste ‘kunst
gevoel’ en met oog voor karakter (‘den indruk, die door 
bouwvormen en keuze van materialen op beschaafde 
burgers wordt teweeggebracht’) zou nooit een dergelijke 
‘misgreep doen in de keuze der materialen’. Juist door 
deze zaken kwam de bouwkunst een plaats toe in de ‘rei 
der schoone kunsten’.

Karakter Het begrip karakter, hoewel al gangbaar in 
de tweede helft van de achttiende eeuw, speelde een 
grote rol in het negentiende-eeuwse architectuurdebat. 
Het was een complex en tegelijkertijd enigszins ongrijp
baar begrip; in zijn algemeenheid duidde het op de wij
ze waarop een gebouw zijn bestemming duidelijk maakt 
aan een beschouwer. Een gebouwtype moest niet alleen 
in praktische, ‘functionele’ zin voldoen aan zijn bestem
ming, het diende ook in zijn uiterlijke verschijning als 
zodanig herkenbaar te zijn.7“ Voor velen was een juiste 
karakterexpressie zelfs het belangrijkste element van 
een geslaagd architectonisch ontwerp.

Karakter ‘in de wijsgerige beteekenis des woords’ Een filo
sofische onderbouwing van die opvatting gaf A.N.Go- 
defroy in 1859 op een van de ledenvergaderingen van de 
Maatschappij.71 ‘Wanneer wij ons dan afvragen wat wij 
te verstaan hebben door bouwkunst in de wijsgerige be
teekenis des woords dan zien wij daarin de zinnelijke 
openbaring van het gevoel, dat [...] den indruk wenscht 
terug te geven van de werken der natuur, in zooverre deze 
als stoffelijke gewrochten met eene bepaalde bestem
ming zijn toegerust, en deze bestemming door eigen
aardige en gepaste vormen openbaren. Daaruit volgt dat 
als hoofdmotief van eenig bouwkunstig werk moet aan
gemerkt worden de bestemming van het bouwwerk; de 
hoofdverdienste van den bouwkunstenaar zal dienover
eenkomstig zijn: het karakter van het bouwwerk juist op 
te vatten en in gepaste vormen zigtbaar voor te stellen; 
daarbij in alle onderdeden de eischen van het werk in 
verband tot het doel juist te overwegen.’72 Zoals de ob
jecten in de natuur herkenbaar waren voor de mens door 
een bij hun doel passende uiterlijke vorm, zo moesten 
gebouwtypen herkenbaar zijn voor de beschouwer door 
een bij de bestemming ‘gepaste’ architectonische vorm
geving.

In de opvatting van Godefroy werd de symbolische ex
pressie van het doel van een gebouw geregeld door een 
juiste karakterinterpretatie. In de prijsvragen van de 
Maatschappij duikt het begrip eveneens dikwijls op in 
deze betekenis.73 Regelmatig werd het begrip karakter 
als een hoofdvereiste in het programma van eisen voor 
een bepaald gebouwtype met nadruk gevraagd. En in 
de juryrapporten vormde dit begrip keer op keer een 
doorslaggevend beoordelingscriterium.

De moeilijke kwestie welk karakter voor welk ge
bouwtype vereist werd, was een voortdurend onderwerp 
van discussie. Het mocht dan wel gaan om eigenschap
pen die volgens een in die tijd geldende consensus 
klaarblijkelijk met een bepaald gebouwtype geasso
cieerd werden, in het geval van een concreet ontwerp of 
gebouw was het gewenste karakter lang niet altijd zonne
klaar.

Gebouwtypen Voor de meest gebruikelijke gebouw
typen lag het gewenste karakter wel voor de hand. Aan 
een ‘Vorstelijk Paleis voor eene der voornaamste steden 
des Rijks’ (1843) diende een verheven, rijk en represen
tatief voorkomen gegeven te worden; dus wendde de 
ontwerper zich tot de klassieke middelen van symme
trie, een rijke decoratie en een representatieve, waardige 
zuilenorde.

Een militair gebouw daarentegen moest weerbaar
heid en sterkte uitdrukken. Dit betekende normaliter de 
toepassing van de gebruikelijke Dorische of Toscaans-
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Dorische orde, die binnen de klassieke conventie een 
mannelijk, ‘vigoureus’ karakter droeg. Inderdaad werd 
in 1853, toen gevraagd werd naar een ‘militair wachthuis 
voor eene residentie’, een classicistisch ontwerp van 
H.P.Vogel ‘in dorisch-grieksche stijl’ bekroond.74 Wat 
betreft de overige ontwerpen moest de jury constateren 
dat daarvan maar weinige een passend karakter ver
toonden. Een ontwerp in rondbogenstijl had ‘iets kerk
achtigs’; een ander ontwerp in tudorgotiek oogde ‘te 
zwak’ voor een militair wachthuis, waarbij ook nog te 
veel ‘gezondigd werd tegen de wetten der symmetrie’.

Uit de slotconclusie van de beoordelaars, dat bij alle 
inzenders een tendens was waar te nemen tot een ‘vrije
re opvatting en ontwikkeling’ van het onderwerp, bleek 
dat de jury op zichzelf wel waardering had voor origina
liteit en experiment, maar zich niet kon verenigen met 
de bijzondere karakterexpressie van de ontwerpen in 
neogotische trant en rondbogenstijl, waarvan het jury
rapport melding maakte.75

Karakterexpressie kon op verschillende manieren 
plaatsvinden: functioneel (door middel van zuiver ar
chitectonische middelen als bijvoorbeeld proportione- 
ring en verdeling van bouwvolumes, organisatie van de 
plattegrond) en ‘symbolisch’ (door middel van klassieke 
orden, historische stijlkenmerken of een bijzondere de
coratie).

Karakter kon echter niet louter door een zinnebeel
dige decoratie worden aangeduid. Over een ontwerp voor 
een vismarkt met de titel ‘de twee dolfijnen’ oordeelde 
de jury in 1844: ‘Zonder smaak of bepaald karakter; 
zonder de monsteragtige dolfijnen van vier Ellen lengte, 
boven den hoofdingang geplaatst, kon het gebouw tot 
ieder ander einde bestemd zijn.’ Het werkte vooral op 
de lachspieren van de beoordelaars, met name de zinne
beeldige ‘verliefde waternimf, een visch omarmend’.76

Karakter en conventie Een theater stelde de ontwerper 
voor andere problemen: hier moest een groot en repre
sentatief gebouwtype een waardig, maar tegelijkertijd 
met het oog op zijn functie niet al te somber aanzien 
gegeven worden.

‘Rijkdom’, een noodzakelijke karaktereigenschap van 
een theater, zo betoogde de jury in 1844, ‘beteekent 
eene gelukkige vereeniging van denkbeelden in edele 
vormen daargesteld, los en zwierig waar zij blijdschap; 
gevoelvol en waardig, waar zij meer ernstige denkbeel
den moeten voorstellen; maar vóór alles moeten de 
hoofdvormen dien indruk maken, dien een gebouw, aan

ii J.EJ.Margry, ontwerp voor een cavaleriekazerne, Verzame
ling van bouwkundige ontwerpen, bekroond en uitgegeven door de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, elfde aflevering, 
1859, plaat 46. Coll. n a ë
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de Kunsten toegewijd vordert; het bevallig-edele moet 
aan het verhevene grenzen; de beelden en ornementen 
moeten hiertoe volkomen harmonisch zamenwerken en 
alleen dien indruk helpen versterken, want anders is het 
beter die weg te laten; op zich zelve toch, kunnen zij on
mogelijk het karakter van een schouwburg daarstellen.’77

Helaas vond de jury dit niet in alle ontwerpen terug: 
‘in het algemeen [beantwoordt] het karakter niet aan de 
bestemming van het gebouw, omdat daarin niets gevon
den wordt, wat een’ schouwburg aanduidt en het geheel 
een zwaarmoedig aanzien heeft.’’8 Dezelfde kritiek trof 
een andere inzender: ‘Het uitwendige van dit gebouw is 
niet bevallig, en mist het vroolijke, dat voor eenen 
schouwburg vereischt wordt; het heeft iets deftigs en 
ernstigs, zonder echter iets edels te hebben, zoodat het 
veeleer het karakter van een woonhótel, dan van eenen 
tempel der muzen heeft.’7’

Ook een ‘ontwerp voor een kerk voor de protestant- 
sche eeredienst’ liep een bekroning mis vanwege karak- 
tergebreken. Niet alleen was het niet eenvoudig genoeg 
om protestants te zijn, het duidde ook te weinig een 
kerkgebouw aan. ‘Zonder de coupöle en den toren zal 
men in den gevel geene uitdrukking van het karakter 
eens kerkgebouws vinden.’80

Terwijl een schouwburg dus een niet te deftig en ern
stig maar juist vrolijk en bevallig karakter moest heb
ben, en een protestants kerkgebouw deftig maar een
voudig en ernstig moest zijn, golden bijvoorbeeld voor 
een ‘boerenhofstede’ heel andere voorwaarden en lag de 
nadruk meer op het landelijke, rustieke karakter.8' Een 
boerderij ontleende haar specifieke karakter aan de rela
tie met het omringende landschap; vandaar dat de ont
werpers aansluiting zochten bij de landelijke ‘Italiaan- 
sche villastijl’. Dit was onder andere het geval bij de 
eerste bekroonde inzending voor een prijsvraag van de 
Maatschappij, een ontwerp voor een boerenhofstede 
(1842) van de hand van de Rotterdamse architect 
J.F.Metzelaar.82 Er was dan ook wel enige kritiek onder 
de beoordelaars omtrent het onnederlandse karakter 
van dit ontwerp. Zelf schreef Metzelaar in zijn toelich
ting dat, ‘hoewel Italië en Nederland, wat grond- en 
luchtgesteldheid betreft, oneindig van elkaar verschil
len’, deze stijl met goed gevolg in Nederland kon worden 
toegepast, mits gebruik werd gemaakt van Nederlandse 
materialen.83 Om zijn ontwerp niet alleen een landelijk, 
maar ook een meer Hollands karakter te geven, situeerde 
hij zijn boerderij in een Hollands polderlandschap, ge
flankeerd door een molen. Andere inzendingen voor deze 
prijsvraag ontbrak het aan het juiste karakter. De boe
renwoningen waren ‘te stedelijk’, de stallen hadden het 
aanzien van fabrieken en waren ‘strijdig met den rustie- 
ken stijl’, zo oordeelde de jury.4
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Karakter en stijl Voor andere, minder gangbare bouw
opdrachten lag het vereiste karakter echter niet zo dui
delijk vast. Specifieke ‘karakterproblemen’ bracht de 
toepassing van de verschillende historische stijlvormen 
met zich mee.

In de scherpe kritiek van de jury op de verschillende 
ontwerpen voor een ‘gevel voor een koffijhuis’ (1842) 
klonk de onzekerheid van de inzenders door omtrent het 
voor een dergelijk gebouwtype passende karakter. Ener
zijds mocht de decoratie niet te stijf, onbehaaglijk en 
zwaarmoedig zijn, aldus de jury, anderzijds was een 
overdreven decoratie (‘teveel opgesmukt met ornemen
ten en verschillende bouwmaterialen’) strijdig met de 
eenvoud van opdracht. Het ene ontwerp deed de jury 
denken aan een ‘pakhuis met bovenwoning’; een ander 
ontwerp ‘zoude meer geschikt zijn tot een winkeltje dan 
tot een koffijhuis’; weer een ander ontwerp schoot te 
kort omdat het ‘weinig kunstkennis verraadt en weinig 
karakter bezit, daar men alleen aan de inscriptie ont
waart, dat het een koffijhuis is’.8s Het winnende ont
werp karakteriseerde de jury als harmonieus, eenvoudig 
en goed geproportioneerd; eigenschappen die zich in de 
ingetogen, classicistische gevel van Godefroy gemakke
lijk laten terugvinden.

Ook de prijsvraag van 1846 voor ‘een barrière voor 
eene groote stad’ kende dergelijke moeilijkheden om
trent karakterinterpretatie. Hier stond de jury voor het 
dilemma dat zij de traditionele, classicistische oplos
sing niet oorspronkelijk genoeg vond, maar dat meer 
originele ontwerpen niet strookten met het gewenste ka
rakter! ‘Het is wel van een goede opvatting en geeft het 
idee van den hoofdingang eener groote stad, maar heeft 
door het gebruik van de bekende romeinsch-dorische en 
korinthische orden een eenigszins akademisch aanzien’, 
zo oordeelde de jury in het eerste geval. De overige ont
werpen waren wel origineler van vormgeving, maar lie
pen een bekroning mis juist vanwege het gebrek aan ka
rakter. De romaanse stijl van het ene ontwerp maakte een 
te zwaarmoedige, kloosterachtige indruk; de andere ont
werpen herinnerden eerder aan een landhuis of hadden 
‘meer het karakter voor den ingang eener begraafplaats 
dan voor eene barrière’.86

Het was echter beslist niet zo dat juist het karakterbe- 
ginsel stijlvernieuwing tegenhield.8’ Wel was karakter, 
vanwege de noodzakelijke herkenbaarheid van de vor
men voor de beschouwer, een begrip dat sterk berustte 
op (maatschappelijke) conventies.88 Toch hoefde dit niet 
automatisch te leiden tot een keuze voor conventionele, 
dus klassieke vormen. Immers nieuwe conventies wa
ren snel geboren en dankzij de studie van het architec
tonisch verleden hadden zich ook nieuwe karakter- 
typologieën aangediend. Het karakterbeginsel sloot
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dan ook perfect aan bij de levendige belangstelling voor 
de architectuurgeschiedenis van de architecten van de 
Maatschappij, die in de toepassing van vormen uit de 
stijlgeschiedenis verrassende mogelijkheden tot nieuwe 
karakterexpressie zagen. De al eerder gesignaleerde sti
listische pluriformiteit van de prijsvraagontwerpen was 
daarvoor het bewijs.

De voorbeeldwerking van de Berlijnse Schinkelschool Op
merkelijk is de grote voorbeeldwerking die van de Ber
lijnse Schinkelschool uitging in de reeks prijsvragen van 
de Maatschappij. Deze preoccupatie met Schinkel en 
zijn Berlijnse leerlingen was een algemene tendens in 
deze jaren en stond niet op zichzelf.

De ontwerpen van Karl Friedrich Schinkel waren goed 
toegankelijk voor Nederlandse architecten, onder meer 
door de prachtige uitgave van Schinkels Sammlung ar
chitektonische Entwürfe. Ook zijn — voornamelijk Ber
lijnse - leerlingen, zoals L.Persius, A.Stüler, F. Hitzig, 
J.H. Strack en E. Knoblauch, om slechts enkelen te noe
men, werden in Nederland zorgvuldig bestudeerd aan de 
hand van het toentertijd vermaarde Duitse plaatwerk, 
bijvoorbeeld de Entwürfe aus der Sammlung des Archi- 
tekten-Vereins en het Architektonisches Album, eveneens 
van de Berlijnse Architekten-Verein, de Pruisische even
knie van de Maatschappij, opgericht in 1824. En ook in 
de Bouwkundige Bijdragen verschenen regelmatig verta
lingen van artikelen uit het Notiz-Blatt des Architekten- 
Vereins en de opvolger ervan, het Zeitschrift für das ge- 
sammte Bauwesen.

Belangrijk in dit verband was de publikatie van een 
‘Overzigt van de geschiedenis en de ontwikkeling der 
bouwkunst bij de verschillende volken der aarde’, in de 
eerste jaargangen van de Bouwkundige bijdragen. Het be
trof hier een vertaling van het nog maar kort daarvoor 
verschenen Handbuch der Kunstgeschichte (Stuttgart 1842) 
van de begaafde kunsthistoricus Franz Kugler. Hoezeer 
Kuglers Handbuch de opvattingen en stijlvoorkeuren van 
de Berlijnse Schinkelschool weerspiegelde, bleek uit zijn 
slotwoord, waarin hij de lezer voorhield: ‘uit den Griek- 
schen geest iets nieuws te scheppen [...] en voorname
lijk is het K. F. Schinkel, wiens gebouwen weder de zui
vere kunst van het maken der klassieke vormen doen 
kennen’.90

Schinkel als inspiratiebron en toetssteen Dit enthousiasme 
voor de Berlijnse Schinkelschool miste zijn weerslag op 
de reeks Maatschappelijke prijsvragen niet. Niet alleen 
Daniël David Büchler, de eerste voorzitter van de Maat
schappij, had zich in woord en geschrift een Schinkel- 
aanhanger van het eerste uur getoond; ook bij ontwer
pers en beoordelaars van de prijsvragen bleek deze rich-
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12 D. van Essen, ontwerp voor een woonhuis, Verzameling van 
bouwkundige ontwerpen, bekroond en uitgegeven door de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, dertiende aflevering, 
1863, plaat 58. Coll. NAi.

‘De vormen van het uit- en inwendige zijn gebaseerd op 
den griekschen stijl, met inachtneming van de eischen des 
tijds, in verband met de hedendaagsche kennis der klassieke 
bouwwerken. Het geheel is verondersteld uit eene ruime 
beurs te zijn gemaakt’, aldus Van Essen in zijn toelichting.
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ting tot ver in de jaren zestig een belangrijke inspiratie
bron en toetssteen voor het bouwkundig ontwerpen.

Al in 1843, bij het bekroonde ontwerp voor een ‘Vorste
lijk Paleis voor eene der voornaamste steden des Rijks’, 
bleek dit het geval. Wat betreft de opstand en de deco
ratie van dit ontwerp was de jury vol lof, hoewel ‘de bij
zondere deelen niet overal kenmerken van eigene vinding 
dragen; wat het decorative aangaat, schijnt de vervaardi
ger met de werken van s c h in k e l  niet onbekend, daar 
eenige versieringen, getrouw dien kunstenaar nagevolgd 
zijn’. Hier wilde de anders zo strenge jury echter wel eni
ge welwillendheid tonen, immers ‘zoo deze navolging al 
eenige berisping mogt verdienen, dan wordt dit aanmer
kelijk verzacht door de overweging dat de ontwerper 
voor het minst een uitmuntend voorbeeld ter navolging 
heeft gekozen’.9'

Toen in 1844 voor de tweede maal een ‘schouwburg’ 
op het programma stond, kwam de jury niet tot een be
kroning. Wederom vervulde Schinkel een voorbeeld
functie: de jury merkte op dat bij één ontwerp het ‘uit
wendige [...] in een eenigszins nieuwe stijl [is], waarbij 
de ontwerper met het plan van s c h in k e l  voor een 
schouwburg te Berlijn niet onbekend schijnt te wezen’.92 
Het ontwerp schoot echter op het gebied van de deco
ratie te kort en naar de mening van de beoordelaars ‘ver
diende het door den ontwerper aangehaalde voorbeeld 
van s c h in k e l  verre de voorkeur’. Bij een eerdere prijs
vraag in 1842 met hetzelfde onderwerp was al gewezen 
op de voorbeeldwerking van Schinkels Hamburgse thea
ter, terwijl de schouwburgen van Möller (te Mainz) en 
Semper (te Dresden) ook al eerder als voorbeeld waren 
aangehaald.93

Schinkels ontwerp voor een koninklijk wachtgebouw 
te Berlijn, de zogenoemde ‘Neue Wache’ (1816-18), 
vormde voor velen een inspiratiebron bij de prijsvraag 
naar een ‘militair wachthuis voor een residentie’. Het 
bekroonde ontwerp van H.P.Vogel vormde een combi
natie van beide militaire hoofdwachten die Schinkel ge
publiceerd had in zijn Sammlung architektonische Ent- 
würfe. Ook in zijn gebruik van de Grieks-Dorische zuil 
en de op de hoekpaviljoens geplaatste harnassen en tro
feeën herinnerde Vogel sterk aan de ontwerpen van zijn 
grote voorbeeld.94

Vogel was niet de enige deelnemer die de Sammlung 
architektonische Entwürfe had bestudeerd. De jury ver
wonderde zich al over de merkwaardige plaatsing van de 
wachtkamer bij vrijwel alle ontwerpen. ‘Het voorbeeld 
van s c h in k e l  bij zijne Koningswacht te Berlijn mag 
hier niet ter verschooning strekken, daar zulks een her
bouw was, waar men van een bepaalde lokaliteit moest 
partij trekken. Doch bij een geheel nieuwen aanleg, 
waar men geheel vrij in zijne ordonnantie is, is dit onver
schoonbaar.’95



34 De prijsvragen van de Maatschappij TIEDE J.BOERSMA De prijsvragen van de Maatschappij TIEDE J.BOERSMA 35

‘Rundbogenstiï In 1846 onderscheidde A.N.Godefroy 
zich met een fraai ontwerp voor een raadhuis in ‘Floren- 
tijnsche stijl’, een variant van de ‘Rundbogenstil’, herin
nerend aan Schinkels verbouwingsvoorstel voor het Ber- 
lijns Raadhuis (1817) en aan zijn ontwerp voor Talais 
Redern’ (1830-33).’6 Deze stijl, met zijn reminiscenties 
aan de macht en de representativiteit van de Florentijnse 
adel van het Quattrocento, was bij uitstek geschikt voor 
een raadhuis, omdat hij ‘kracht en waardigheid ver- 
eenigt, voortspruitend uit het gelijktijdig en stelselma
tig aanwenden van den halfcirkelboog en de horizontale 
architraaf’, aldus Godefroy in de toelichting van zijn 
bekroonde ontwerp.

J. FJ. Margry’s bekroonde ontwerp voor een cavale- 
riekazerne, naar eigen zeggen naar het voorbeeld van 
Pruisische cavaleriestallen, was ook in ‘Rundbogenstil’ 
uitgevoerd; niet in de Florentijnse variant ervan, maar 
in een neoromaanse burchtachtige stijl, waarbij hij ‘een
voudige middeleeuwsche motieven, naar de behoeften 
van onzen tijdgeest omgewerkt’ had.’7 De prijsvraag voor 
hetzelfde onderwerp leverde in 1872 opnieuw een ont
werp in ‘Rundbogenstil’ op; ditmaal paste de ontwerper, 
J. L. Springer, ‘den Byzantijnschen stijl, gewijzigd naar 
de behoeften en eischen onzer eeuw’ toe.’8

Een voorbeeld van kerkelijke ‘Rundbogenstil’ tenslot
te leverde W.J.J. Offenberg in 1864 met zijn ontwerp 
voor een katholieke dorpskerk. Offenberg combineerde 
sobere, romaanse vormen met de rijziger proporties van 
de gotiek en had zich daarbij laten inspireren door ‘de 
elementen van den nieuwen duitschen kerkbouwstijl’.”

Landelijke bouwkunst: de Italiaanse villastijl Een uit
zonderlijke plaats in de Nederlandse Schinkelnavolging 
nam een speciaal gebouwtype in, namelijk de platte- 
landsvilla. Dit type gebouw stond vooral in de beginja
ren van de Maatschappij erg in de belangstelling. Al in 
de eerste jaargangen van de Bouwkundige Bijdragen werd 
er regelmatig over gepubliceerd, onder andere in een 
fraai geïllustreerd artikel over het zogenaamde ‘Hof
gartnerhaus’ (1829-39) te Sanssouci bij Potsdam, oor
spronkelijk ontworpen door Schinkel en voltooid door 
een van zijn leerlingen, Ludwig Persius.100

Dit ‘Hofgartnerhaus’ had gezorgd voor een enorme 
populariteit van de asymmetrische ‘Italiaanse’ villa in 
de landelijke omgeving van Berlijn en Potsdam. Ken
merkend voor deze stijl was de ‘natuurlijke’, vaak asym
metrische aanleg, de onregelmatige groepering van 
bouwvolumes en het sober gedecoreerde, in lichte kleu
ren gepleisterde muurwerk, de bij het omringende 
groen aansluitende pergola’s en de typerende open dak
stoelen. Juist vanwege het eenvoudige, landelijke karak
ter van de villa, dat moest aansluiten bij de omringende 
natuur, hoefde minder gelet te worden op representati
viteit en classicistische correctheid.101

In Nederland, waar deze stijl onder dezelfde naam (de 
‘Italiaanse villastijl’) bekend stond, miste hij zijn popu
lariteit evenmin. Het allereerste door de Maatschappij 
bekroonde prijsvraagontwerp was daar een voorbeeld 
van, namelijk het hiervoor al genoemde ontwerp voor 
een boerenhofstede (1842) door J.F.Metzelaar in ‘de 
landelijke italiaansche of zoogenaamde villastijl’.102

Ook het drie jaar later bekroonde ontwerp van 
J.V.Lankelma voor een dorpsschool (1845) herinnerde 
met het gepleisterde muurwerk, de omlopende, met 
wijnranken begroeide pergola en het schilderachtige to
rentje aan het idioom van Schinkels villastijl.103

Twee jaar later was het landelijk karakter al in de vraag 
besloten, toen er gevraagd werd om een ‘klein landhuis 
of zomerverblijf, gelegen op een begroeiden heuvel’. Op
nieuw werd een ontwerp in ‘Schinkelidioom’ bekroond. 
A.N.Godefroy, de vervaardiger ervan, schreef in zijn 
toelichting dat hij had geprobeerd ‘in dit ontwerp het 
aangename en geriefelijke van een regelmatig woonhuis 
te paren aan het bevallige en ongedwongene van een 
landhuis of zomerverblijf, waarvan de italiaansche villa’s 
en moderne duitsche landhuizen zulke gelukkige voor
beelden opleveren en die dan ook den ontwerper geleid 
hebben in de keuze van den vorm en stijl’.104

Godefroy’s lange toelichting bij dit ontwerp was bij
zonder informatief, omdat hij uitvoerig inging op de 
door hem bestudeerde voorbeelden. Hij beriep zich met 
name op ‘twee duitsche architecten, die door hunne 
doorwrochte kunstwerken eene welverdiende vermaard
heid hebben verworven; professor Strack en de konink
lijke bouwmeester Persius’.

Voor een landelijke bouwopdracht, aldus Godefroy, 
was het essentieel de bij stedelijke bouwprojecten on
misbare symmetrie opzij te zetten. De asymmetrische 
‘natuurlijke’ verdeling van de bouwmassa’s moest aan
sluiten bij de onregelmatigheid van de omringende na
tuur. Hij citeerde hiervoor een passage uit de Architekto
nische Entwürfe aus der Sammlung des Architekten Vereins 
van J.H. Strack: ‘Het sterk sprekend monumentaal ka
rakter van een gebouw alléén kan eene streng volgehou
den regelmaat onvoorwaardelijk vorderen. Zoodra ech
ter het bouwwerk met het omringende landschap in 
verband staat, moeten het ongelijke terrein, de naburige 
boomgroepen enz. met de verdeeling der [architectoni
sche] massa’s overeenstemmen.’

Ook een citaat van Ludwig Persius uit zijn Architek
tonische Entwürfe für den Umbau vorhandener Gebäude 
keerde zich tegen symmetrie: ‘Wij beschouwen de stren
ge regelen der symmetrie bij dusdanige [landelijke] 
bouwwerken als te eenen male afgeschaft, en verklaren 
ons ronduit vijandig tegen dit beginsel, dat inderdaad 
reeds sedert lang veel kwaad heeft gesticht, en de vrijere 
ontwikkeling der nieuwere bouwkunst heeft tegen ge
werkt.’105
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13 A.J. H. van den Brink, ontwerp voor een dorpskerk voor de 
protestantse eredienst, Verzameling van bouwkundige ontwer
pen, bekroond en uitgegeven door de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst, zestiende aflevering, 1867, plaat 75. Coll. NAi.

De prijsvraag van 1854, waarin opnieuw gevraagd 
werd naar een boerderij, leverde ook weer een fraai ont
werp in Schinkelachtige villastijl op, ditmaal van de 
hand van H.W.Veth, volgens de jury een ‘kombinatie van 
de nieuwe smaakvolle duitsche architectuur, waarvan in 
de werken van dien aard zoo uitmuntende voorbeelden 
worden aangetroffen’.10

De Griekse richting Een belangrijk thema van de Ber- 
lijnse Schinkelschool was in hoeverre de gewelf- en 
boogloze vormen van de Griekse klassieke bouwkunst 
toepasbaar waren op de meer gevarieerde bouwvolumes 
die de eigentijdse bouwopdrachten met zich meebrach
ten. Schinkels eigen Berlijnse ‘Schauspielhaus’ (1819- 
23) was een pleidooi van hoge kwaliteit ten gunste van 
deze optie.

In de reeks van prijsvraagbekroningen van de Maat
schappij bleef het classicisme lange tijd een niet te ver
onachtzamen stijlrichting. Een belangrijk uitgangspunt 
daarbij vormde de inspirerende werking van de klassieke 
Griekse bouwkunst. De bestudering daarvan vond 
vooral plaats om de bruikbaarheid voor de eigentijdse 
bouwkunst te toetsen; niet — zoals enkele decennia eer
der nog wel het geval was — om de klassieke zuilenorden 
letterlijk te kopiëren. Een zekere vrijheid van de ont
werper ten opzichte van de klassieke modellen was 
daarbij niet alleen vanzelfsprekend maar ook noodzake
lijk. Ook hier vormde de Berlijnse Schinkelschool een 
intermediair tussen Griekenland en Nederland.

In 1863 schreef D. van Essen, toenmalig ‘beambte 
assistent-teekenaar’ bij de Gemeentewerken van Rotter
dam, in zijn toelichting bij een ontwerp voor een woon
huis: ‘De vormen van het uit- en inwendige zijn geba
seerd op den griekschen stijl, met inachtneming van 
de eischen des tijds in verband met de hedendaagsche 
kennis der klassieke bouwwerken.’107

Van Essens ontwerp viel in de smaak bij de jury, en 
wel vanwege het ‘navolgenswaardige der vormen van het 
uit- en inwendige, die het bewijs leveren dat de ontwer
per, doorgaans met oordeel en smaak goede voorbeelden 
heeft geraadpleegd’. Onder die voorbeelden zal onge
twijfeld de publikatie Ausgeführte Bauwerke™* van 
‘Schinkelschüler’ Friedrich Hitzig zijn geweest. In de 
decoratie en verdeling van accenten, in de algemene 
proportionering en de vormgeving van de vensteromka- 
dering vertoonde het ontwerp duidelijk overeenkomsten 
met woningontwerpen van Hitzig uit de jaren veertig, 
zij het dat Van Essen de gevelschema’s van Hitzigs brede 
woonblokken inventief had aangepast aan de in Neder
land gebruikelijke smalle diepe percelen.

De overeenkomt was ook de jury niet ontgaan. ‘De 
bouwwerken van den architect h it z ig  te Berlijn ken-
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ONTWERP VAN EEN MONUMENT VOOR HENDRIK DE KEYZER EN JACOB VAN EAMPEN.
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14 R.Bisschop, ontwerp voor een monument voor de Neder
landse bouwmeesters Hendrik de Keyser en Jacob van Cam- 
pen, Verzameling van bouwkundige ontwerpen, bekroond en uit
gegeven door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
zeventiende aflevering, 1869, plaat 83. Coll. NAi.

‘De bouwstijl en de vormen van dit ontwerp zijn ontleend 
aan de typen der in Nederland gedurende de 17 de eeuw bloeij— 
ende Renaissance, die onder andere kunstenaars in de eerste 
plaats de nederlandsche architecten mag noemen, voor wie 
dit monument is ontworpen.’

merken zich door eene welbegrepen aansluiting bij de 
Grieksche school, waarvan éénheid, welstandigheid 
door goede proportiën, sierlijkheid en gepaste rijkdom 
de resultaten zijn.’ Opmerkelijk was de toevoeging van 
de beoordelaars dat ‘zij het wenschelijk achten deze 
kunstrigting ook hier te lande te bevorderen’.109

Frankrijk De ontwikkelingen in de Franse bouwkunst 
van deze jaren vielen veel minder in de smaak bij de be
oordelaars; zelfs zoveel minder dat de anders zo gekoes
terde neutraliteit bij hoge uitzondering hier werd losge
laten.

Ten aanzien van een ontwerp voor een theater (1848) 
merkte de jury op dat ‘de voorfa^ade eenigszins in na
volging [is] van belgische of fransche gebouwen van dien 
aard, die echter niet tot voorbeeld behoeven te strek
ken’.110 Een voor het overige positief beoordeeld ont
werp voor een slachtplaats (1849) liep uiteindelijk een 
bekroning mis, omdat ‘de ontwerper wel wat veel de rig- 
ting der moderne fransche school schijnt te volgen, daar 
zij meer op willekeur en effekt, dan op aesthetisch schoon 
gebaseerd is’.111

Was deze kritiek al niet mals, ten aanzien van een 
ontwerp voor ‘eene kerk voor den protestantschen eere- 
dienst’ (1850) ging de jury nog verder. Ook hier was zij 
aanvankelijk vol lof over het geleverde ontwerp. Maar 
ten aanzien van de gekozen bouwstijl (Franse neore- 
naissance), en met name de motivatie daarvan, was de 
jury opvallend afkeurend. Zij bestreed met klem de op
vatting die de ontwerper, L.H.Eberson, verwoord had 
in zijn toelichtende memorie, dat juist de renaissance en 
niet de heidense, vroeg-christelijke of middeleeuwse 
bouwtrant de stijl bij uitstek van de Reformatie was en 
dus het meest overeenstemde met het karakter van een 
protestants kerkgebouw. Eberson voltooide op dat mo
ment juist zijn opleiding aan de Parijse Ecole des Beaux- 
Arts’, onder leiding van de architect Gris art.’12 Dit was 
de jury niet ontgaan! De stijl van het ontwerp droeg ‘de 
kenmerken van de moderne fransche bouwschool’, al
dus het verslag. ‘En vandaar dat vreemde, die inderdaad 
zonderlinge zamenvoegingen, dat soms te weelderige 
vernuft (vergeeft ons de uitdrukking), aan de fransche 
akademie of hare leerlingen eigen.’ Nadrukkelijk waar
schuwden de beoordeelaars dat ‘zulk eene richting 
geenszins kan noch zal bijdragen tot de bevordering der 
bouwkunst in Nederland'!'3 Overduidelijk kwamen beide 
richtingen tegenover elkaar te staan bij de internationale 
prijsvraag van 1848.

De internationale prijsvraag van 1848 In 1848, toen de 
organisatie van de prijsvragen een zekere bestendigheid 
had bereikt, besloot het bestuur een ‘buitengewone 
prijsvraag van f500,— belooning, ook voor buitenland-
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15 J. L. Springer, ontwerp voor een kazerne voor een bataljon 
infanterie, Verzameling van bouwkundige ontwerpen, bekroond en 
uitgegeven door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
negentiende aflevering, 1872, plaat 91. Coll. NAi.

‘Ontwerper heeft voor dit ontwerp toegepast den Byzan- 
tijnschen stijl, gewijzigd naar de behoeften en eischen onzer 
eeuw, en zooveel mogelijk getracht de constructieve vormen 
zoowel in het uitwendige als inwendige van het gebouw te 
doen predomineeren.’

sche bouwkundigen’ uit te schrijven. Juist dit revolutie
jaar was echter ongunstig voor een internationale prijs
vraag en het uitschrijven daarvan stuitte op bezwaren, 
onder anderen van Maatschappijvoorzitter Büchler, die 
vond dat ‘de politieke omstandigheden het thans minder 
wenschelijk maken’."4

Desondanks besloot men de prijsvraag door te laten 
gaan, en met succes.“5 Speciaal voor deze gelegenheid 
werd een beoordelingscommissie met prominente 
Maatschappijleden benoemd: de Amsterdamse archi
tect A. N. Godefroy, zelf meermalen bekroond, zijn 
leermeester Is.Warnsinck, toenmalig secretaris van de 
Maatschapij, voorzitter D.D. Büchler, B. de Greef, de 
latere stadsarchitect van Amsterdam, en W. N. Rosé, die 
al naam had gemaakt met zijn vernieuwende ontwerp 
voor het Rotterdamse Coolsingelziekenhuis in ‘Rund
bogenstil’.

De uiteindelijke selectie van twee bekroningen was 
veelzeggend wat betreft de voorkeur voor internationale 
ontwikkelingen van dat moment. De eerste bekroning 
vond voornamelijk plaats vanwege de grote virtuositeit 
van de architectuurtekening. De uitvoering van de teke
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ning als onderdeel van het architectonisch ambacht was 
weliswaar een terugkerend thema bij de architectuur- 
beschouwingen van de prijsvraagcommissies," maar 
het zou de eerste —en enige —keer zijn dat een inzen
ding werd bekroond om haar ‘geestige executie, vooral 
wat het penseelwerk betreft’."7 Of de vervaardiger van 
dit fraais, de op dat moment in Frankrijk studerende 
E.H. Eberson, hiermee wel zo ingenomen kon zijn, was 
nog maar de vraag. De kritiek van de jury op de verdere 
vormgeving was werkelijk vernietigend. ‘Wat de opstan
den en doorsneden betreft, deze zijn ontworpen in den 
thans in Frankrijk heerschenden modestijl, [...] de be
oordeelaars [hebben] echter gemeend niet te mogen 
medewerken tot het aanmoedigen van eenen stijl, welks 
vormen, ontleend uit de slechtste tijdperken der zoo
genaamde renaissance in de 17de en 18de eeuw, en met 
weelderige vrijheid met bonte karakterlooze versierse
len opgesmukt, ongetwijfeld nadeelig moeten terug
werken op den ontluikenden zin voor het schoone door 
gevoel en waarheid voorgeschreven.’"

In tegenstelling tot de eerste, blonk de tweede bekro
ning niet uit in tekenkwaliteit. ‘Niet overal even gesoig
neerd’, oordeelde de jury, maar de artistieke waarde 
daarentegen was ‘meesterachtig’. Zoals altijd onverbid
delijk streng had de jury ook nu weer kleine aanmerkin
gen, maar zij was toch zeer te spreken over dit ontwerp, 
in een streng-klassieke Schinkelachtige vormentaal. Met 
name de voorgevel was bijzonder geslaagd, ‘zeer verdien
stelijk in grootschen edelen stijl geordonneerd in den 
geest van Schinkels Berlijnsch theater, doch op eene 
passende wijze met eene bogenordonnantie gecombi
neerd’."9
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16 J. L. Springer, ontwerp voor een kazerne voor een bataljon 
infanterie, zij-aanzicht, Verzameling van bouwkundige ontwer
pen, bekroond en uitgegeven door de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst, negentiende aflevering, 1872, plaat 90. Coll. 
NAi.

Vervaardigers waren Hermann H.A.Wentzel (1820- 
89) en H.M.Burton, beiden afkomstig uit Berlijn. 
Wentzel had zijn opleiding genoten bij August Stüler, 
een vooraanstaand architect uit de kring van Berlijnse 
‘Schinkelschüler’.120 Het ontwerp droeg dan ook inder
daad — zoals de jury evenmin ontgaan was — de trekken 
van Schinkels ‘Schauspielhaus’, zij het dat de beide ont
werpers ten behoeve van een meer doelmatige entree 
een grote representatieve zuilenhal hadden weggelaten. 
Die was naar hun oordeel minder geschikt voor het win
derige en regenachtige Hollandse klimaat. ‘Moge de ge
kozen stijl derhalve minder effekt voortbrengen, zoo is 
echter daarbij beter voor het gemak van het publiek ge
zorgd’, zo verantwoordden de ontwerpers hun keuze.121

Ten slotte De prijsvraagontwerpen van de Maatschap
pij tot Bevordering der Bouwkunst waren geen droge 
academie-oefeningen, maar met zorg uitgewerkte werk
stukken van jonge, veelbelovende architecten, die — vaak 
aan het begin van hun carrière - naam wilden maken 
met een door hun gerenommeerde beroepsvereniging 
bekroond ontwerp.

Door de nadruk op constructieve integriteit en waar
heid in de architectuur hadden zij vraagtekens geplaatst 
bij het routinematige toepassen van de klassieke vor
mentaal en ruimte gemaakt voor een schoonheidsbesef 
buiten de vijf orden. In vlot tempo hadden zij zich de

veelheid van historische stijlen eigen gemaakt, die was 
gepresenteerd door een jonge discipline in opkomst: de 
architectuurgeschiedenis. Door een karaktermatige toe
passing van historische vormen probeerde deze genera
tie haar architectuurontwerpen een naar buiten toe 
zichtbare, maatschappelijk herkenbare, inhoudrijke be
tekenis te geven. Op het gebied van stijl overheerste een 
zakelijke houding zonder vooroordelen, die kennis en 
onderzoek positief waardeerde. Geen wonder dat de ar
chitecten van de Maatschappij in het voorbeeld van de 
Berlijnse Schinkelschool precies datgene vonden waar
naar ze op zoek waren: een kritische herinterpretatie 
van de klassieke traditie, een stilistisch pluriforme hou
ding ten opzichte van de architectuurgeschiedenis en 
een zoeken naar een bij de eigen tijd passende bouw
stijl. Dit weerspiegelde bovendien een internationale 
tendens rond het midden van de negentiende eeuw om 
de bouwkunst een bredere maatschappelijke betekenis 
te geven en weg te halen uit de sfeer van abstracte aca
demische ontwerpkwesties.

Het verschil met de bekroonde prijsvraagontwerpen van 
de vorige generatie (van de Maatschappij tot Aanmoe
diging der Bouwkunde) is illustratief voor de funda
mentele verschuivingen in het denken over bouwkunst 
die rond 1840 hadden plaatsgevonden. De neoclassicis
tische eenheidsstijl van de prijsvraagontwerpen van de 
generatie van de jaren twintig contrasteerde scherp met 
de stilistische pluriformiteit van de zoekende generatie 
van Maatschappij-architecten, die misschien niet altijd 
even goed wist welke richting te kiezen, maar wel een 
verfrissende geest van experiment en onderzoek uit
straalde.
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Classicisten versus Gotiekers: 
de stijlstrijd binnen 
de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst

I Nationaal Monument voor 1813, ’s-Gravenhage, het uitge
voerde ontwerp van W.C. van der Waeyen Pietersen en 
J. Ph. Koelman.

Marleen Dominicus-van Soest

Wat zwakheid, wat verval, wat onmacht — onzijn, ja! 
vertoont gij bouwkunst... onzinnigheid der eeuw!...
Rijs, banvloek voor een kunst, geen bouwkunst noemens waard! 
Verhef u van 't gemoed, dat gij te lang bezwaart!
Streef op, en tref met klem de valsche grondbeginsels,
En 't redeloos gesloof, dat zonder leeromwindsels 
Daar voortbouwt, tot een spot en kwellende ergernis 
Voor wie naar hart en ziel bezonnen Hollandsch is!...'

Dit dichtte de literator en kunsthistoricus J.A.Alber- 
dingk Thijm in 1847. Het gedicht ‘Bouwkunst’, gepubli
ceerd in de Kunstspiegel, was een van Thijms talloze 
aanvallen op de Nederlandse architectuur uit die tijd, 
die in zijn ogen ver beneden peil was. In deze mening 
stond Thijm niet alleen, want klachten over het verval 
van de bouwkunst waren toen algemeen. Ook de voor
zitter van de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst, D.D.Büchler, had de vroege negentiende eeuw 
getypeerd als een architectuurperiode van ‘slaafsche 
navolging en wankelende theoriën’, van ‘miskenning van 
de strekking der kunst en wansmaak’ die alles tot Griek
se tempels vervormde.2 Het gebrek aan een bouwstijl 
van eigen bodem, wansmaak en slecht onderwijs waren 
dan ook de voornaamste drijfveren geweest tot oprich
ting van de Maatschappij in 1842.

Tot omstreeks 1845 was het neoclassicisme de alles
overheersende bouwstijl, die werd toegepast voor zowel 
overheidsgebouwen als kerken. De stijl werd dan ook 
schamper ‘Waterstaatstijl’ genoemd, omdat de rijks
bouwkunst in die tijd onder Waterstaat viel.

In de jaren dertig werd in Nederland echter een nieu
we bouwstijl geïntroduceerd, die in het buitenland al 
veel aanhangers had: de neogotiek. Ook deze stijl stond 
aan veel kritiek bloot. Maar binnen de Maatschappij 
stond men niet afwijzend tegenover de gotiek. Want, 
zoals architect W.N.Rose het in 1854 verwoordde: ‘De 
vijf orden voldoen ons niet meer, maar wij weten niet, 
wat er voor in de plaats te stellen.’ De orden zijn welis
waar waardevol, maar ‘tevens hebben wij gevonden dat 
er buiten haar nog meer bestaat, dat [...] behoort onder
zocht en bestudeerd te worden’. Grieks, moors, ro-
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2 Voorgevel van het ontwerp voor het Museum Koning Wil
lem i van Ludwig en Emil Lange, 1863. Staatliche Graphische 
Sammlung, München.

maans, gotiek en renaissance: uit andere stijlen viel veel 
te leren. Niet zozeer de uiterlijke kenmerken, maar 
vooral de onderliggende principes als waarheid, een
heid, orde, verband, overeenstemming en verhouding. 
Zo zou men kunnen komen tot een nieuwe, eigentijdse 
bouwstijl.3

Tegen deze achtergrond speelde zich de stijlstrijd af. 
Het toepassen van neostijlen in Hollandse bouwwerken, 
gekoppeld aan de eis dat elk gebouw zijn eigen karakter 
moet hebben, en het voortdurend zoeken naar een eigen
tijdse bouwstijl ontketenden vaak heftige discussies. 
Maar ook andere zaken speelden mee.

Alberdingk Thijm en het katholiek reveil Van grote in
vloed op de stijlkwestie was het herstel van de bis
schoppelijke hiërarchie in 1853. Dit betekende een enor
me impuls voor de katholieke kerkbouw: binnen vijftig 
jaar verrezen meer dan vijfhonderd kerken.4 Al vanaf 
I795, toen katholiek Nederland na twee eeuwen van ‘on
opzichtelijkheid’ en kerkgaan in schuilkerken weer in de 
openbaarheid mocht treden, waren er talloze nieuwe 
kerken gebouwd. Protestanten zagen hierin een bedrei
ging, vooral uit vrees voor het motto ‘Wij handhaven 
het erfdeel onzer vaderen’.5

De vroeg-negentiende-eeuwse katholieke kerken wa

ren opgetrokken in zowel classicistische als gotische 
stijl. Beide stijlen werden fel bekritiseerd door protes
tanten en katholieken gelijk en afgedaan als stukadoors- 
stijlen. Onder de laatstgenoemde groep was het vooral 
J.A.Alberdingk Thijm die in naam van architectuur en 
christendom ten strijde trok.6

Thijm verwierp een ‘romantische’ neogotiek zonder 
regels. Zijn benadering was archeologisch en, naar eigen 
zeggen, door de rede ingegeven. Hij beriep zich in deze 
vooral op Viollet-le-Duc, die de gotische beginselen 
het zuiverst vertegenwoordigd zag in de Franse gotiek 
van de dertiende eeuw. Aan de stijl werden door Thijm 
godsdienstige en nationale eigenschappen toegedicht. 
Samengevat komen de grondbeginselen neer op: over
eenstemming van in- en exterieur, samenhang tussen 
het geheel en de delen, drievoudige vergeestelijking van 
de stoffelijke vorm door doelmatigheid, schoonheid en 
symboliek. Idee en uitdrukking zijn belangrijker dan de 
vorm. Kopiëren is uit den boze.7

Thijms ideologie was katholiek Nederland door her
opvoeding en overtuiging van de ‘waarheid des geloofs’ 
te emanciperen en zelfbewust te maken. Het middel 
hiertoe was de gotiek, waarin de ware grondbeginselen 
van de rationele christelijke bouwkunst volgens hem het 
zuiverst waren toegepast. Geregeld propageerde hij de 
stijl in dag- en weekbladen en in zijn eigen tijdschrift 
Dietsche ld arande. Om op de hoogte te blijven met de 
ontwikkelingen op architectuurgebied werd hij in 1851 
lid van de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst, afdeling Amsterdam.

3 Voorgevel van het ontwerp voor het Museum Koning Wil
lem i van P.J.H.Cuypers, 1863. Nederlands Architectuur In
stituut, Rotterdam.

Was Alberdingk Thijm de theoreticus van de goti
sche beweging, in architect P.J.H.Cuypers vond hij de 
uitvoerder van zijn ideeën. Deze had in 1853 in Roer
mond ‘eene bouwlootse der xixe eeuw’ opgericht in 
dienst van de christelijke gemeenschap. Hier waren 
werklui en kunstenaars verenigd om in de geest van de 
middeleeuwse gilden ‘mee te arbeiden aan de zaak van 
het ware schoone’.9

Door zijn niet aflatende ijver om Cuypers of de neo
gotiek constant te bewieroken en andere bouwstijlen te 
beschimpen haalde Thijm zich de toorn van menigeen 
op de hals. Dit resulteerde in talloze polemieken, vaak 
anoniem of onder pseudoniem geschreven. De tijd
schriften en hun ‘kleur’ speelden hierbij een belangrijke 
rol. De katholieke Dietsche Warande was wel het meest 
gekleurd, terwijl De Nederlandsche Spectator zich door
gaans als antigotiek manifesteerde. De Gids nam een 
middenpositie in, evenals de Nederlandsche Kunstbode. 
Het blad van de Maatschappij, Bouwkundige Bijdragen, 
beoogde een forum te zijn voor verschillende menings
uitingen mits niet anoniem, want wie zijn naam niet 
durft te noemen ‘geeft te kennen, dat hij met zijne be- 
oordeeling andere dan loijale oogmerken heeft’.10 

De gotiek als eigentijdse stijl? ‘Is het bouwen in de goti

sche stijl bevorderlijk voor de bouwkunst in onze dagen?’ 
was een van de vragen die gesteld werden op de derde 
Algemene Bijeenkomst van Maatschappijleden. Het 
antwoord, gegeven door W.N.Rose, luidde: nee, want 
kopiëren is niet het doel van de kunst. Wel is het mogelijk 
de verdiensten van de gotiek opnieuw toe te passen." Dit 
was in 1856, toen de strijd tussen ‘classicisten’ en ‘gotie
kers’ al volop aan de gang was.

De eerste confrontatie tussen beide partijen had 
plaatsgevonden in 1845. Aanleiding was de kerkgevel 
voor het katholieke schuilkerkje ‘De Boom’ in Amster
dam, waarvoor verscheidene ontwerpen waren gemaakt. 
Het feit dat het classicistische ontwerp werd uitgevoerd 
in plaats van het gotische ontketende een polemiek in di
verse bladen. Maar de Maatschappij reageerde positief, 
want ‘Het is voor ons verblijdend, te zien, dat men het 
thans wagen durft, verschillende [...] denkbeelden over 
eene kunst, die wij belijden en voorstaan, aan het pu
bliek kenbaar te maken. Hierdoor ontstaat wrijving, en 
daaruit moet waarheid geboren worden.’12

Ook ten aanzien van de vraag of de gotiek als eigen
tijdse stijl geschikt was stelde de Maatschappij zich 
neutraal op. In Bouwkundige Bijdragen werden meningen 
pro en contra opgenomen. In het nummer van 1847 bij
voorbeeld is de uitspraak van de Franse Académie opge
nomen, die de gotiek niet als christelijke stijl zag en 
haar als neostijl verwierp, terwijl even verderop C. Ze
mel Jzn. de stijl door zijn doelmatigheid voor de negen
tiende eeuw juist zeer geschikt vond. In hetzelfde blad
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stond dan tevens nog een boekaankondiging van Ser- 
vaas de Jong, Bijdrage tot de kennis der gotische bouwkunst, 
of spitsbogenstijl in Nederland, een van de eerste uitingen 
over de gotiek als exclusief katholieke stijl, echter zon
der commentaar.

Kritiek hierop vinden we wel in De Gids, in een artikel 
van de hand van de voorzitter van de Maatschappij, 
Büchler/3 Hij is vooral gekant tegen De Jongs voorkeur 
voor de gotiek, en diens afkeer van ‘den Romanischen’ 
stijl, ‘welke laatste een getrouw afbeeldsel gaf van den 
kindschen en verbasterden geest van het Christendom 
dier tijden’, keurde hij af. Ook diens bewering ‘dat er tot 
heden nog geene andere kerken zijn gesticht, beter dan 
de Gothische tot uitoefening van den Katholiek-Chris- 
telijken eeredienst geëigend’ en dat de gotiek ten gevol
ge van de stijlstrijd herrezen is, werd door Büchler 
weerlegd. Want de ‘spitsbogenstijl der middeleeuwen’ 
moet ‘als een allervoortreffelijkst voortbrengsel van dat 
afgesloten tijdvak’ beschouwd worden, maar mag nim
mer in de negentiende eeuw opnieuw worden ingevoerd. 
Büchler refereert hierbij aan de eerder genoemde uit
spraak van de Franse Académie.14

Het is duidelijk dat de stijlstrijd nu niet alleen meer 
op stilistische gronden werd gevoerd, maar dat ook an
dere, minder objectieve argumenten in de strijd werden 
geworpen. De rol van de kerkelijke gezindte werd steeds 
belangrijker.

Dat bleek in 1854, toen er opnieuw meningsverschil
len naar buiten kwamen. Nu was de aanleiding een arti
kel van Alberdingk Thijm in de Annales Archéologiques, 
waarin hij het Nederlandse volk geringe belangstelling 
voor kunst verweet. In zijn ogen was dit het gevolg van 
het protestantse beginsel, waardoor de kunsten in ver
val raakten en er een ‘redelooze tegenzin tegen de mid
deleeuwen’ ofwel ‘antikatholieke hartstogten’ ontston
den. Ook de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst kreeg ervan langs: zij miste gezag en stelde ‘te 
weinig belang in het hoogere, het geestelijke beginsel 
der kunst’. Als bewijs hiervan noemde Thijm het opne
men van de uitspraak van de Franse Académie in Bouw
kundige Bijdragen zonder kritische aantekening. Tegen 
deze aanklacht werd protest aangetekend, opnieuw in 
De Gids, maar nu door C. Leemans. Hij beschuldigde 
Thijm van een eenzijdige zienswijze, van verregaande 
overdrijving en onwetenschappelijke bevooroordeeld
heid, ingegeven door een uitsluitend katholiek stand
punt: goed = katholiek; slecht = protestants/5 Hierop 
volgde in de Dietsche Warande een furieuze reactie van 
Thijm: de heer Leemans heeft ‘van een quaestie van 
beginselen, eene quaestie van personen en persoon- 
tjens’ gemaakt. Thijms zienswijze was absoluut niet 
eenzijdig, want ook het Hollandse classicisme van 1600 
(d.i. Hollandse renaissance, M.D.v.S.), ontstaan onder
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invloed van hervorming en renaissance en in wezen niet 
anders dan klassieke vormentaal op een gotisch geraam
te, had zijn waardering. Deze stijl was origineel, in te
genstelling tot het eigentijdse classicisme, dat niet van 
eigen bodem was/6

Het waren echter niet de Maatschappijleden die van 
de stijlstrijd een persoonlijke kwestie maakten, het was 
vooral Alberdingk Thijm met voortdurende aanvallen 
op personen. Als lid van de Maatschappij hield Thijm 
de ontwikkelingen opvoortdurende aanvallen op perso
nen. Als lid van de Maatschappij hield Thijm de ont
wikkelingen op architectuurgebied nauwlettend in de 
gaten en alles wat niet met zijn ideologie strookte werd 
vernietigend veroordeeld in de Dietsche Warande, zijn 
spreekbuis. De ene na de andere architect kreeg ervan 
langs of werd geroemd, al naargelang diens stijlvoor- 
keur/7

In 1858 startte Thijm zijn lofzang op Cuypers: dit is 
‘de architect, geoefend in de leer en praktijk der kon- 
struktie, in de aesthetische kennis en kunst, in de leer 
der symboliek’. Thijm sprak zelfs al van de victorie van 
de gotiek, met de bouw van Cuypers’ St.-Laurentius in 
Alkmaar begonnen.'8

Dat Thijm in de strijd een duidelijke strategie had 
uitgestippeld blijkt uit de correspondentie van hem met 
Cuypers. Toen bijvoorbeeld architect A.N.Godefroy in 
I^59 Thijm openlijk de oorlog verklaarde, schreef de 
laatste aan Cuypers: ‘De roe ligt ook voor dezen brave 
reeds in de pekel!”’ Aanleiding tot dit incident was Go- 
defroy s aankondiging in de Bouwkundige Bijdragen van 
een polemisch werk van architect J.H. Lehman, waarin 
deze zijn voorstel tot sloop en herbouw van ‘koffijhuis 
het Vosje’ in Amsterdam verdedigde en vooral de ano
nieme aantijgingen van Thijm bestreed, die nu voor het 
eerst ook de Maatschappij van selectief en ‘onredelijk’ 
beleid had beticht. Nu de stijlstrijd zich meer en meer 
op het persoonlijke vlak begaf, kon en wilde de redactie 
zich niet meer afzijdig houden, want ‘niets is gevaarlijker 
voor de belangen der schoone kunsten dan eenzijdigheid 
en overdrijving’. Thijms reactie was zoals gewoonlijk fel, 
en het was vooral Lehman die het moest ontgelden, om
dat deze de gotiek niet van de eigen tijd oordeelde en bo
vendien niet nationaal: ‘De Hr. L. is een eklektiker — met 
een weelderige fantaizie —, en die Heertjens wachten 
zich wel voor exkluzivisme of eenzijdigheid.’ Maar ook 
Lehman het zich niet onbetuigd en reageerde persoon
lijk. Hij noemde Thijm ‘dat trouwelooze geheugen’ dat 
ook anderen ‘wel eens op andere wijze bedriegt’.20

Het is duidelijk dat Alberdingk Thijm in zijn strijd 
voor de gotiek geen gelegenheid voorbij het gaan om de 
stijl te pousseren en zijn doel vooral door middel van 
persoonlijke aanvallen trachtte te bereiken. De Maat
schappij stelde zich in de periode 1845-63 ten aanzien
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4 ‘Nederlandsche Maagd...’ uit: De Nederlandsche Spectator 
(29 oktober 1864). Foto: Vrije Universiteit, Amsterdam.

‘Ned. Maagd: «Ik kan je volstrekt niet in mijn dienst ge
bruiken; je bent ziekelijk; je bent vijfhonderd jaar te oud; en 
je hebt allerlei leelijke aanwendselen, die ik in mijn huis niet 
dulden kan. Go to a Nunnery».’

van de stijlkwestie aanvankelijk neutraal op en zag me
ningsverschillen als bevorderlijk voor de bouwkunst. De 
leden afzonderlijk heten zich wel met de kwestie in, zo
dat er heftige polemieken ontstonden, waarvan de Maat
schappij zich op den duur niet meer afzijdig kon houden. 
Vooral Lehman beet fel van zich af.

Nationale bouwstijl: gotiek of classicisme? Een andere 
kwestie die nauw samenhing met de stijlstrijd was: ‘Wat 
behoort men te verstaan door nationalen bouwstijl?’ 
Reeds in 1859 was deze vraag gesteld op een algemene 
ledenvergadering. Vooral het antwoord van Godefroy 
was interessant: ‘Wij verstaan door nationaliteit het ge
meenschappelijk streven van een volk naar één doel van 
algemeen belang, waarvan het volksbestaan afhangt. 
Voor de Nederlanders in de zestiende en zeventiende 
eeuw was dit de vrijheid. En in overeenstemming hier
mee ‘zien wij dan ook het kunstgevoel zich op de meest 
karakteristieke wijze openbaren gedurende de Reforma
tie’. Het was dus de bouwstijl van de Hollandse renais
sance die Godefroy als nationaal beschouwde en niet de 
gotiek, want deze stijl associeerde hij met de grondves
ting van het christendom ‘en is het te verwonderen dat 
deze stijl verlaten werd, toen het beginsel [...] bereikt 
was?’21 Dit standpunt, dat door het merendeel van de 
Maatschappijleden werd aangehangen, zou een grote 
rol spelen in twee kwesties van nationaal belang.

De eerste was de prijsvraag, in 1863 uitgeschreven 
voor een Nationaal Monument voor 1813 in Den Haag 
ter herdenking van de toen door Nederland verkregen
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onafhankelijkheid. Er werden 28 ontwerpen onder motto 
ingezonden, waaronder een neogotisch ontwerp ‘N.O.’ 
(Nederland Oranje, maar ook Nederland Onafhanke
lijk) van P.J.H. Cuypers en een classicistisch ontwerp 
‘Ebenhaëzer’ van W.C. van der Waeyen Pietersen en 
J.Ph.Koelman. Al in een vroeg stadium werd in De Ne
derlandsche Spectator gewaarschuwd voor de ‘eenzijdige’ 
samenstelling van de beoordelingscommissie.22 Het 
mocht niet baten, want ook Alberdingk Thijm wist door 
stukjes in de pers de jury te bewerken om ‘de stijlideeën’ 
naast zich neer te leggen en toch vooral op ‘stijlgevoel’ te 
letten.23 Hij werd bijgevallen door priester J.W. Brou
wers, die zich in het katholieke dagblad De Tijd als ver
dediger van ‘N.O.’ opwierp.24 En zo koos de Commissie, 
na het voor tweeërlei uitleg vatbare juryrapport gelezen 
te hebben, opgesteld door de Cuypers-gezinde secreta
ris W. J. Hofdijk, ten gunste van het neogotische ontwerp 
‘N.O.’, terwijl ‘Ebenhaëzer’ de tweede prijs kreeg.25 Dit 
ontketende een storm van protesten, gepubliceerd in De 
Spectator. Vooral de toelichting bij Cuypers’ neogotisch 
ontwerp, die zinspeelde op de ‘godsdienstige, christelijke 
zin des Nederlandschen volks’, bracht de vaderlandse 
gemoederen heftig in beroering, gezien de associatie van 
neogotiek met katholiek.

Van de Maatschappijleden was het opnieuw Lehman 
die het voortouw nam en in de Bouwkundige Bijdragen 
protest aantekende tegen de ‘middeneeuwsche kunst- 
drijverij’: een ‘monument voor het Nederland van 1813 
[...] in een godsdienstig omhulsel van de 13e eeuw [...] 
dat gaat niet! Volk van Nederland! [...] dat mag niet!’ 
Hoezeer de zaak de Maatschappij ter harte ging bleek 
ook uit het petitionnement, door Lehman opgesteld en 
door 63 personen ondertekend, onder wie veel-ook 
katholieke - leden. Ook de schrijver C.Vosmaer, die zich 
tot een fel bestrijder van de gotiek zou ontpoppen, be
hoorde tot de ondertekenaars.26 Naast overwegingen van 
godsdienstige aard speelden overigens ook andere argu
menten een rol. Dat blijkt duidelijk uit Lelimans publi- 
katie Neêrland’s monument voor 1813; een gemoedelijk woord 
over enkele der ingezondene prijsontwerpen, die in 1863 on
der het veelzeggende pseudoniem ‘Neutraal Deskundige’ 
werd uitgegeven. Belangrijk in zijn ogen was de kwestie 
van oorspronkelijkheid. Cuypers’ ontwerp beschouwde 
hij als ‘eene verminkte kopij [...] van het prins Albert- 
monument’ in Londen. Diens werk was ‘in hoofdvorm 
en onderdeel (in kunsttaal gesproken) gestolen en dus 
niet oorspronkelijk’.27 Voor de gotiek als historische stijl 
had Lehman wel waardering, maar voor de eigen tijd 
keurde hij haar af; een mening die hij met Vosmaer deel
de, die overigens wel tegen het eclecticisme van Lehman 
was gekant. Maar in de strijd tegen de gemeenschappe
lijke vijand — de gotiek en het katholieke karakter van de 
stijl - waren de beide heren opvallend eensgezind.
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Het gevolg was een heftige polemiek tussen Thijm 
enerzijds en Lehman en Vosmaer anderzijds, met als 
resultaat een herstemming die ten gunste van het clas
sicistische ontwerp uitviel. ‘Een afscheidsbrief voor de 
anti-klassieke en middeneeuwsche kunstrichting’, meen
de De Spectator. Dit was een enigszins voorbarige con
clusie, want de ‘gotiekers’ zetten hun strijd onvermin
derd voort; alleen werd hun tactiek nu voorzichtiger. Het 
volgende twistpunt was de Rijksmuseumkwestie. In het
zelfde jaar waarin de problemen rond het monument 
voor 1813 hadden gespeeld —1863 —was ook een prijs
vraag voor een nationaal museum uitgeschreven. In het 
programma van eisen werd gesteld dat ‘de bouwstijl en 
het materiaal geevenredigd’ moesten zijn, ‘behalven aan 
de monumentale bedoeling, tevens aan de bestemming 
van het gebouw: de bewaring [...] van Nederlandsche 
kunstschatten uit de 16e en 17e eeuw’.29 Bekroond wer
den de Duitsers Lange, vader en zoon Ludwig en Emil, 
met een classicistisch ontwerp, terwijl aan het gotische 
ontwerp met renaissancegevel van Cuypers de tweede 
prijs werd toegekend. Opnieuw laaide de strijd tussen 
‘classicisten en gotiekers’ op. Uiteraard was het weer 
Alberdingk Thijm die tegen het classicistische ontwerp 
was en het niet passend vond ‘voor hollandsche omstan
digheden’. Maar het ontwerp van Cuypers werd vanwege 
de gotische elementen door de tegenpartij afgewezen, nu 
bij monde van het Maatschappijlid Gosschalk. Het re
sultaat was dat in 1864 beide ontwerpen door de beoor
delingscommissie werden afgewezen en jurylid Gode- 
froy de opdracht kreeg een nieuw ontwerp te maken. 
Thijm, eveneens lid van de jury, nam hierop ontslag en 
reageerde zijn woede af in de pers. Vooral de samenstel
ling van de commissie werd door hem bekritiseerd: Go- 
defroy maakte er te veel de dienst uit.3° Hierop werd de 
Rijksmuseumkwestie tijdelijk in de doofpot gestopt om 
pas in 1875 in alle hevigheid op te laaien. Tot die tijd stel
de de Maatschappij zich weer neutraal op. In de Bouw
kundige Bijdragen werden voor- en tegenstanders van de 
gotiek aan het woord gelaten. Zelfs de bijdragen van 
Alberdingk Thijm werden positief beoordeeld. Ook de 
argwaan jegens Cuypers leek geluwd, want in 1870 werd 
hij in het hoofdbestuur van de Maatschappij gekozen, 
terwijl hij een jaar daarvoor al tot voorzitter van de af
deling Amsterdam was benoemd. Een ‘cadeau door 
de Zuidelijke gewesten van het Rijk aan de Noordelijke 
gemaakt’, jubelde Thijm in de Dietsche Warande.

Dat de stijlstrijd nog lang niet beslecht was bleek voor
al uit de kwesties die op de algemene ledenvergaderingen 
behandeld werden. Met name het woordje ‘christelijk’ in 
verband met bouwkunst riep vragen op. Daarnaast was 
er een toenemende ongerustheid waarneembaar ten aan
zien van de rijksbouwkunst. Men wilde meer publiciteit 
om de standpunten van de Maatschappij bij het grote

5 ‘Nederlandsche maagd en leeuw’ uit: De Nederlandsche Spec
tator (19 november 1864) Foto: Vrije Universiteit, Amsterdam.

‘Nederlandsche Maagd en leeuw, als behoorlijk overeen
komstig de heraldiek en symboliek, voor echt erkend door den 
heer Van Lennep, en gelijk zij volgens hem het Nationaal Ge- 
denkteeken moeten versieren, (n b Volgens de brochure van 
den heer Van Lennep blz. 3 en 4 is dit het middel om ons niet 
bespottelijk te maken in de ogen der vreemdelingen.)’

publiek bekend te maken en grotere invloed op de over
heid. In deze periode nam ook de wrijving tussen Cuy
pers en Lehman toe en het was vooral de laatste die vaak 
provocerend optrad, hoewel hij naar eigen zeggen in de 
bouwkunst niet dezelfde verdeeldheid wilde als in de 
godsdienst en de politiek.3'

Een bouwkunstig spook in ultramontaanse geest De toe
nemende ongerustheid over het rijksbouwwezen speel
de de ‘gotiekers’ uiteindelijk in de kaart. Eind 1873 publi
ceerde De Gids Victor de Stuers’ ‘Holland op zijn smalst’, 
een lijvig artikel waarin de geringe belangstelling van de 
Staat voor de kunst en het cultureel erfgoed aan de kaak 
werd gesteld. Volgens De Stuers, die veel van zijn infor
matie aan zijn vriend Alberdingk Thijm ontleende, stond 
vooral de rijksbouwkunst op een laag peil. Dit was te 
wijten aan het feit dat de rijksmonumenten gebouwd en 
gerestaureerd werden door ‘Ingenieurs van den Water

staat, die ze op sluizen doen gelijken’, door lieden ‘die 
den na'am van architect durven voeren en als blinden te 
werk gaan’. ‘Kan men een ongelukkiger voortbrengsel 
vinden dan het monument voor 1813 [...]?’ Een oplossing 
voor de problemen zou de instelling van een commissie 
van adviseurs zijn.32

Begin 1874 werd inderdaad een ‘commissie van Rijks
adviseurs’ ingesteld, waarin zowel ‘classicisten’ als ‘go
tiekers’ zitting hadden, onder wie De Stuers, Vosmaer en 
de Maatschappijleden Leemans, Cuypers en Gugel. De 
laatste stapte al snel weer op om na overleg tussen De 
Stuers en Cuypers vervangen te worden door Gosschalk, 
een ‘vrij beginselloos’ persoon volgens De Stuers, afge
zien dan van zijn ‘domme aanvallen’ op Cuypers’ ontwerp 
voor het Rijksmuseum in 1864.33

Een jaar later, in 1875, werd De Stuers benoemd tot 
Referendaris voor Kunstzaken bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Terzelfder tijd werden de plannen 
voor een Rijksmuseum weer uit de kast gehaald en werd 
er een besloten prijsvraag uitgeschreven. Cuypers, die 
een gotisch en een renaissance-ontwerp had gemaakt, 
won de wedstrijd. De renaissanceversie zou uitgevoerd 
worden en Cuypers werd benoemd tot architect.

Hoewel het merendeel van de commissie van Rijks
adviseurs voor het winnend ontwerp had gestemd, was 
er toch van meet af aan ongerustheid of er wel voldoen
de toezicht was op de uitvoering van de plannen. Ook de 
Maatschappij hield de gang van zaken scherp in het 
oog. Desondanks was het Carel Vosmaer, één van de 
twee tegenstemmers, die als eerste alarm sloeg. In sep
tember 1877 begon hij onder het pseudoniem Flanor in 
De Spectator zijn strijd tegen de ‘uitsluitende richting’ 
waarvan de regering blijk gaf: ‘voorstanders van den 
ouden baksteenbouw in middeneeuwsche vormen on
der den naam van hollandsch renaissance, met als ge
heim doel’ de protestantse Nederlanders tot het katho
licisme te bekeren.34 Nu was het Victor de Stuers die de 
strijd aanbond en met ‘Een bouwkunstig spook in De 
Gids reageerde. De beschuldigingen werden ontkend en 
afgedaan als ‘onzin van de papenvreezers. Men moest 
zich niet laten meeslepen door hartstochten en door be
krompen partijgeest.35 ‘Een bouwkunstig spook in ultra- 
montaanschen geest’, ‘men is de vermoorde onnoozel- 
heid zelve’, was Flanors weerwoord. Men moet ons 
dus nu niet zeggen, dat men nederlandsche renaissance 
bouwt, want die renaissance gebruikt men niet. Inte
gendeel, men gebruikt de bouwwijze van vóór dien tijd 
en om ‘dien stijl te bevorderen, worden alle moderne 
bouwvormen, al onze nieuwere architekten, die nooit 
over tonnen en millioenen te beschikken hebben gehad, 
bestreden’. Flanors kritiek gold vooral ‘het kunstbe- 
stuur, gecentraliseerd in éen bureau van binnenlandsche 
zaken, van waar het kunstleven, voor zooveel den staat

aangaat, beheerscht w[e]rd en dat bij verschil van 
meening het oordeel van het adviseerend lichaam ter 
zijde legd[e]’.36

De stijlstrijd was nu op zijn hevigst. Opnieuw wier
pen Maatschappijleden zich in de strijd, maar nu ook 
leden die zich vroeger neutraal hadden opgesteld, zoals 
bijvoorbeeld J. F. Metzelaar. Metzelaars bezwaren gol
den niet alleen het proclameren door het Rijk van de 
Oudhollandse stijl als officiële bouwstijl, omdat deze niet 
eigentijds was, maar ook de papen- en jezuïetengeest die 
er zijns inziens achter zat. Ook de Maatschappij zelf liet 
nu van zich horen en zond op 10 juli 1878 een adres aan 
de minister van Binnenlandse Zaken ‘ten aanzien van de 
wijze waarop van Rijkswege wordt gebouwd en van den 
invloed daarop, door de Commissie van Rijks-Adviseurs, 
uitgeoefend’, waarmee zij ‘ten ernstigste’ protest aante
kende tegen de eenzijdige en verderfelijke richting in de 
rijksbouwkunst.37 In de polemieken in de pers stonden 
nu ook de strijdmiddelen die gehanteerd werden ter dis
cussie. Beide partijen waren van oordeel dat deze onjuist 
waren en Flanor noemde ze zelfs onzedelijk. Hij vond 
dat personen en hun geloof buiten de strijd gehouden 
moesten worden.38 Zelf schroomde hij echter niet om 
dergelijke wapens in de strijd te gooien.

Op 21 februari 1879 tenslotte werd bij Koninklijk Be
sluit het College van Rijksadviseurs opgeheven. Vanaf 
dat moment lag de rijksbouwkunst in de handen van één 
persoon: de referendaris van Kunstzaken, Victor de 
Stuers. De ongerustheid over de gang van zaken zat ook 
de Maatschappij hoog. Dat bleek duidelijk op de alge
mene ledenvergadering van mei 1879, waar de wijze 
waarop de rijksgebouwen tot stand kwamen aan de orde 
werd gesteld. W.C. van Goor wond er geen doekjes om. 
Zijn uitgebreide exposé sprak klare taal; het Rijk was 
vanaf 1856 ‘vreemde wegen’ gaan bewandelen: prijsvra
gen werden in portefeuille gehouden, rijksadviseurs ge
passeerd, jury’s te eenzijdig samengesteld. De lijdens
geschiedenis van het Rijksmuseum rook eveneens naar 
manipulatie: traineren en bespoedigen van de zaak-al 
naargelang het uitkwam. Gekraakt werd uiteraard ook 
de rijksbouwstijl, de stijl ‘uit vroegere tijden, welke men 
Oud-Hollandsch gelieft te noemen’, maar die voor de 
negentiende-eeuwer, ‘zachtst genomen, niet op hare 
plaats is’. Het was bekend, ‘dat het vroeger dominee- 
rende waterstaatsstelsel voor de kunstmatige stichting 
van Rijks-gebouwen weinig of geen schoone vruchten 
heeft afgeworpen’, maar één ding had dit stelsel voor: 
‘een vaste wijze van behandeling der burgerlijke Rijks
bouwzaken’. Na 1874 was ‘zoowat alles in ’t honderd 
geloopen’, luidde Van Goors scherpe conclusie.39

In 1879 was de maat vol en werden er voor het eerst 
voorstellen gedaan tot reorganisatie van de Maatschap
pij. Men was overtuigd dat deze ‘niet meer in alle op-
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zichten aan de sinds hare stichting zoozeer veranderde 
eischen des tijds’ voldeed, aldus C.T.J. Louis Rieber in 
het boek dat in 1892 ter gelegenheid van het vijftigjarig 
jubileum van de Maatschappij werd uitgegeven. ‘Reeds 
vroeger [...] was al meermalen in Algemeene Vergaderin
gen, onder anderen door den heer J. F. Metzelaar in 1860, 
er op aangedrongen, dat de Maatschappij zich langs ge- 
pasten weg krachtiger moest doen gelden in zaken, die 
tot haren werkkring behoorden’. In 1869 werden er op
nieuw voorstellen gedaan tot een ‘krachtiger werkzaam
heid naar buiten’, waarop het bestuur echter ‘overijlde 
stappen’ in deze afraadde, omdat die wellicht ‘verre van 
het doel der Maatschappij zouden kunnen leiden’. Maar 
in 1879 was de tijd rijp en de voorstellen tot een wijziging 
van de wetten van de Maatschappij, waarin meer publi
citeit en ontwikkeling van de publieke smaak belangrijke 
criteria waren, werden aangenomen. Op 1 januari 1981 
trad de wet in werking40: de Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst had haar principiële neutraliteit 
definitief verlaten.
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Schoonheid, waarheid en 
karakter: Lelimans denken 
over bouwkunst

In 1844 werd Johannus Hermanus (Jan) Leliman (1828- 
1910) lid van de twee jaar daarvoor opgerichte Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst. Vanaf 1856 
maakte hij deel uit van het bestuur van deze Maat
schappij: vijf jaar (1862-66) als secretaris en negen jaar 
(1867-75) als voorzitter. Daarenboven was hij van 1863 
tot 1876 redactielid van de Bouwkundige Bijdragen, het 
orgaan van de Maatschappij. Bij zijn terugtreden als be
stuurder bood de Maatschappij hem als eerste Neder
landse architect het honorair lidmaatschap aan.

De jaren waarin Leliman lid was van de Maatschappij 
waren jaren waarin bewust werd gewerkt aan een ople
ving en vernieuwing van de bouwkunst. Door de Franse 
overheersing was de toch al zwakke economie in de eer
ste helft van de vorige eeuw volledig lamgelegd. Voor de 
bouwkunst betekende dit een periode van stagnatie. 
Toen de economie zich omstreeks het midden van de 
eeuw enigszins herstelde, bracht dat ook een opleving 
van de bouwnijverheid met zich mee. Op de Algemene 
Bijeenkomst van de Leden van de Maatschappij werd 
veel en vaak heftig gediscussieerd over architectuurtheo- 
retische onderwerpen. Omdat het toen in ons land gang
bare (neo)classicisme niet meer als de meest passende 
bouwstijl werd ervaren, zocht men naar een bouwstijl die 
het best zou aansluiten bij de Nederlandse tradities. 
Daarnaast was er van meet af aan veel aandacht voor ver
betering van onderricht in de bouwvakken, zowel voor de 
bouwmeesters als voor de handwerkslieden. Ook waren 
de vele vernieuwingen op technisch gebied, en vooral de 
toepassing van nieuwe materialen, een geliefd onderwerp 
van discussie.

De vraag in hoeverre Leliman als bestuurder, en met 
name als voorzitter van de Maatschappij, een stempel 
op deze discussies heeft gedrukt is onderwerp van deze 
bijdrage.

Levensloop Johannus Hermanus Leliman werd in 1828 
geboren als zoon van een Amsterdamse koopman. Op 
veertienjarige leeftijd begon zijn opleiding tot bouw
meester met een leertijd van drie a vier jaar bij architect 
J. F. Metzelaar (1819-1897) in Rotterdam. Hij kreeg hier
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zowel praktisch als theoretisch onderricht. In 1847 keer
de hij terug naar Amsterdam, waar hij zich liet inschrij
ven als leerling aan de Koninklijke Akademie voor Beel
dende Kunsten. De toenmalige directeur Tétar van El
ven (1803-1882) was een groot voorstander van acade
misch onderwijs, en met Vignola als voorbeeld moest 
Leliman heel wat uren met tegenzin doorbrengen met 
het natekenen van de vijf orden. Nog tijdens zijn aca
demietijd kreeg hij zijn eerste officiële opdracht: een 
bewaarschool voor de gemeente Zwammerdam.

In 1851 vertrok Leliman naar het buitenland ter af
ronding van zijn opleiding. Via België, waar hij mogelijk 
contact had met de architecten M.Roelandt, Dumont 
en J. P. Cluysenaer (1811-1880) en kennis nam van het 
werk van J. Poelaert (1817-1879), L.P. Suys (1823-1887), 
Spaak en Goffaert,1 kwam hij in 1852 terecht in Parijs bij 
Henri Labrouste (1801-1875). Labrouste leidde daar 
een onafhankelijk atelier. In het ontwerp dat Leliman in 
1852 inzond op een door de Maatschappij uitgeschreven 
prijsvraag voor een postkantoor voor een grote stad, 
zijn invloeden van Labrouste aanwijsbaar in de toepas
sing van de rondboogvensters, het gebruik van natuur
steenblokken en vooral in het zichtbaar laten van de 
ijzeren draagconstructies.2 Labrouste had toen net zijn 
Bibliothèque Ste-Geneviève in Parijs voltooid.

In 1853 keerde Leliman, met een omweg over Mün- 
chen, naar Amsterdam terug, waar hij zijn verdere leven 
zou blijven wonen. Hij vestigde zich als zelfstandig ar
chitect en verwierf meteen opdrachten. Aanvankelijk 
waren dat vooral verbouwingen, maar al spoedig ont
ving hij ook grote opdrachten. Zijn uitgevoerde ontwer
pen omvatten alle gebouwtypen, zowel burgerlijke 
bouwkunst als utiliteitsbouw. In zijn vroegste werken, 
zoals het gebouw voor de kunstenaarsvereniging Arti et 
Amicitiae, was de invloed van Labrouste nog merkbaar, 
maar al spoedig kreeg het eclecticisme de overhand. Le
liman zou zelf herhaaldelijk betogen het eclecticisme de 
beste bouwstijl3 te vinden en hij noemde zichzelf met 
trots ‘e k l e k t ik e r ’.4 Het woord eclecticisme had toen 
nog niet de enigszins negatieve bijklank waarvan wij ons 
niet helemaal kunnen losmaken.
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1

Hij trad in 1877 op bijna vijftigjarige leeftijd in het 
huwelijk en een jaar later werd zijn enige zoon geboren, 
de latere architect J. H.W. Leliman (1878-1928).

Opvallend is dat Leliman in een betrekkelijk vroeg 
stadium van zijn carrière zijn ontwerpactiviteit beëin
digde. Het laatste ontwerp waarvan we met zekerheid 
weten dat het is uitgevoerd dateert uit 1874.

Belangrijker dan zijn ontwerpactiviteit acht ik de rol 
die Leliman in de vorige eeuw in het bouwkunstig leven 
van ons land vervulde door zijn langdurig bestuurslid
maatschap van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst. Daarnaast was hij ook actief betrokken bij 
andere verenigingen. Zo stond hij, zoals hij dat zelf zei, 
aan de wieg van de architectenvereniging Architectura 
et Amicitia,5 waarvan hij van 1860 tot 1864 voorzitter 
was en van 1878 tot 1886 penningmeester. Sinds 18676 
was hij redactielid van De Opmerker, het orgaan van deze 
vereniging.

Leliman was maatschappelijk een zeer bewogen man. 
Door zijn toedoen kwam in Amsterdam de eerste door 
de gemeente gesubsidieerde ambachtsschool tot stand. 
Steeds ijverde hij voor betere leefomstandigheden van 
vooral de bouwvakarbeiders, waarbij hij herhaaldelijk 
pleitte voor verhoging van de lonen, beperking van het 
aantal werkuren en werkverschafing in de winter. Uit 
de uitvoerige toelichting op zijn ontwerp voor de bouw 
van een complex arbeiderswoningen aan de Jacob van 
Campenstraat te Amsterdam voor de woningbouwver
eniging Salerno spreekt zijn grote zorg voor het welzijn 
van de arbeiders.7 Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
hij van 1860 tot 1870 voorzitter was van de Maatschappij 
voor de Werkende Stand.

Hij ijverde voor een betere opleiding tot bouwmees
ter, een betere regeling van honorarium en voor auteurs
recht op ontwerpen. Door vertaling van artikelen uit 
buitenlandse architectuurtijdschriften en recensies van 
buitenlandse boeken droeg hij bij aan verbreding en ver
breiding van de visie van collegae.

Leliman bleef op deze wijze tot op hoge leeftijd be
trokken bij het wel en wee van de bouwkunst. De tot
standkoming van de Bond van Nederlandse Architecten 
volgde hij op de voet, en na zich aanvankelijk enigszins 
sceptisch te hebben opgesteld steunde hij, toen het tot 
de oprichting kwam, als een van de eersten deze bond.

Door ziekte moest hij zijn laatste levensjaren groten
deels binnenshuis doorbrengen. Hij overleed in 1910.

Lelimans opvattingen over de bouwkunst We kunnen ons 
een goede voorstelling vormen van Lelimans denkbeel
den over de bouwkunst uit zijn beantwoording van de
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vragen, gesteld op de Algemene Bijeenkomst van de Le
den van de Maatschappij, en uit zijn publikaties in de 
Bouwkundige Bijdragen, die vaak een uitwerking van die 
antwoorden zijn. Voor Leliman voldeed goede bouw
kunst aan drie algemene voorwaarden: een bouwwerk 
moest voldoen aan de eisen van het ‘aesthetisch schoon’, 
een bouwwerk moest ‘karakter’ hebben, en het moest 
vooral ‘waar’ zijn.8

Hij lichtte deze zienswijze aldus toe: ‘Het schoon’, 
schreef hij, ‘is de ware openbaarmaking der eenheid van 
het wezen door oneindige verschijnselen’,9 en elders: 
‘Het schoon ontstaat door de volkomen harmonie tus- 
schen e e n v o u d  en doel.’10

Waarheid was voor Leliman essentieel om tot goede 
bouwkunst te komen. Het streven van iedere kunstenaar 
— en hij zag de architect als bouwkunstenaar — moest zijn 
‘het uitdrukken van waarheid en het aanschouwelijk ma
ken van die waarheid’.11 Waarheid was een absolute ver
eiste; zonder waarheid was er volgens Leliman geen 
schoonheid mogelijk. Hij wilde deze waarheid in een ge
bouw in alle onderdelen terug kunnen vinden. Vooral 
moest het inwendige van een gebouw uit het uitwendige 
kunnen worden afgelezen. De breedte en de hoogte van 
de vertrekken moesten in de gevel teruggevonden wor
den. Een cordonlijst, die de koppen van de balken bedek
te, moest toch nog laten zien waar de balken waren inge
legd.12 Helemaal uit den boze was het op het pleisterwerk 
schilderen van een metselverband dat niet correspon
deerde met het onderliggende metselwerk.13 Een dakgoot 
die geheel of gedeeltelijk binnen een gebouw was aan
gebracht, was onwaar. Een goot hoorde niet te worden 
gemaskeerd of achter een ballustrade verborgen te wor
den.14 Kolommen mochten nooit door consoles of krul
len worden gedragen. Kortom, de constructie moest de 
waarheid aangeven.15

Leliman leek zijn toehoorders en lezers maar niet 
genoeg te kunnen doordringen van het belang van waar
heid voor de schone bouwkunst: ‘Waarheid in vorm, 
waarheid in constructie, in ornament, in materiaal, in 
kleur, in optisch aanzien; waarheid van kelder tot dak, 
van paal tot kapspant, van goot tot fundament, van 
riool tot boudoir, van ingang tot salon en van salon tot 
plaats waar gij wilt. Waarheid is de leuze en het streven 
in de bouwkunst’, en: ‘De waarheid is het beeld dat wij 
altijd moeten vereeren.’16

Karakter was het derde begrip dat volgens Leliman 
van wezenlijk belang was voor de schone bouwkunst. 
Het begrip karakter hing met de vorm samen. Mensen 
bouwen zoals ze spreken en denken. Een bouwkunst 
zonder persoonlijkheid was volgens Leliman onmoge
lijk, en derhalve moesten bij de beoordeling van een 
bouwwerk ook de bouwmeester en zijn omstandigheden 
mee in overweging worden genomen. De ware kunste-
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naar zou in de bouwkunst altijd door zijn vormen heen 
schijnén. Het karakter en de mens zelf uitten zich in de 
bouwkunst door de vorm. Deze vorm zag Lehman on
dergeschikt aan de bouwopgave; hij moest er juist door 
beheerst worden.'7 Iedere vorm moest uit de constructie 
voortvloeien. Door het karakter van mens en kunst 
moest de vorm worden uitgebeeld. Lehman voegde hier
aan toe dat voor ieder volk rekening moest worden ge
houden met eigen gebruiken, zeden, klimaat, materialen 
en lokale omstandigheden.'8 Lelimans opmerkingen over 
het schone, de waarheid en het karakter in de bouwkunst 
zijn zeker niet alle even oorspronkelijk. De meeste 
bouwmeesters waren het er over eens dat deze waarden 
onontbeerlijk waren om tot een schone bouwkunst te 
komen. Alleen over de vorm-lees: stijl-die gebruikt 
moest worden om het schone, de waarheid en het karak
ter van een bouwwerk zichtbaar te maken, waren de me
ningen allerminst eensluidend. Door eigen interpretatie 
van die waarden en door de creativiteit van de bouw
meesters werd voor verschillende vormen gekozen, en 
dat zou tot talrijke discussies leiden over de vraag welke 
vorm of stijl voor Nederland de juiste was.

In deze discussies over stijl nam Lehman een duide
lijk standpunt in.

Het debat over bouwstijlen De bouwstijlen, die voor 
ieder volk anders waren, deelde Lehman chronologisch 
in vier perioden in. In de periode vóór Pericles ging zijn 
voorkeur uit naar de Egyptische bouwkunst, waarvan 
hij zei dat ze de Griekse had voorbereid. Dan volgden 
de eeuwen van de Griekse bouwstijl, waarvoor Lehman 
de grootste waardering had: de constructies waren rede
gevend en in overeenstemming met klimaat, ligging en 
materialen van het land. Iedere lijn en vorm had beteke
nis, geen enkel bouwwerk kon voor een andere bestem
ming worden gebruikt. In de periode van de Griekse tot 
en met de gotische bouwkunst kon hij nog wel enige 
waardering opbrengen voor de rondboog van de romaan- 
se bouwkunst, maar de gotische stijl keurde hij af omdat 
deze zich definitief van de Griekse afwendde. De periode 
van de gotiek tot zijn eigen tijd werd, volgens Lehman, 
gekenmerkt door toepassing van allerlei stijlen. In Ne
derland bracht Hendrik de Keyser (1565-1621) een nieu
we en oorspronkelijke bouwkunst. Lehman beval voor 
ons land aan liever afwisselend in berg- en baksteen te 
bouwen dan antieke voorbeelden of moderne Duitse of 
Franse architectuur te kopiëren.'9

Algemeen viel er tegen het midden van de vorige eeuw 
in ons land een reactie aan te wijzen op de dan heersende 
neoclassicistische stijl en de daarvan afgeleide ‘Water-
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staatstijl’. Deze reactie kan niet los worden gezien van de 
internationale ontwikkelingen, zoals blijkt uit het feit dat 
de namen van de Franse bouwmeester E.E.Viollet-le- 
Duc (1814-1879) en de Duitser C. F. Schinkel (1781- 
1841) meermalen in de discussies naar voren kwamen. 
De eerste werd vooral geïdentificeerd met de neogotiek 
en de tweede met een eigentijdse toepassing van de zui
vere Griekse bouwvormen. Voorbeelden van Engelse 
bouwmeesters werden alleen aangehaald wanneer het 
ging om utiliteitsbouw of arbeiderswoningen.

Een factor van betekenis was mijns inziens ook het 
herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853. Vooral de 
morele stimulans die hiervan uitging, hielp de katholie
ken zich duidelijk te manifesteren, na eeuwenlang op 
een tweede plan te zijn gedrongen. In de bouwkunst 
leidde dit tot een botsing, waarbij aan de ene kant 
P.J.H.Cuypers (1827-1921), diens zwager J.A.Alber- 
dingk Thijm (1820-1889) en de met hen bevriende Vic- 
tor de Stuers (1843-1916) —het ‘katholieke kamp’- 
voorstanders waren van de neogotiek. Anderzijds waren 
Lehman, C.Vosmaer (1826-1888) en I.Gosschalk (1838- 
1907) tegenstanders van een teruggrijpen naar middel
eeuwse bouwvormen en zij zochten naar een andere, zij 
het niet ieder een gelijke, oplossing.

De prijsvraag voor een monument ter herdenking van 
de vijftigjarige onafhankelijkheid van Nederland, het 
Nationaal Monument 1813-1863 in Den Haag, was de 
aanleiding voor een eerste openlijke confrontatie van 
de verschillende partijen. Uit de inzendingen kwamen 
twee mogelijke winnaars naar voren: het classicistische 
ontwerp Ebenhaëzer van J.Ph. Koelman (1818-1893) en 
W.C. van der Waayen Pietersen, gesteund door Vos- 
maer, en het ontwerp N(ederland) O(ranje), een mid
deleeuws aandoend neogotisch ontwerp van Cuypers, 
waaraan onder anderen diens zwager Alberdingk Thijm 
de voorkeur gaf. De jury koos het eerste ontwerp, maar 
door de onduidelijke, voor tweeërlei uitleg vatbare for
mulering van het juryrapport door de secretaris werd de 
uitspraak ten gunste van het ontwerp N.O. uitgelegd. 
Daarop ontbrandde een strijd, op gang gebracht door 
de Haagse schilder J.Bosboom (1817-1891). Lehman 
sloot zich meteen bij hem aan en stelde een openbaar 
protest op, dat door bijna alle gezaghebbende architec
ten, vooral de Amsterdamse, werd ondertekend.20 Leh
man verwoordde het standpunt van de Maatschappij als 
volgt: ‘Dat eene middeneeuwsche kunstdrijverij voor 
onze dagen, en voor ons volksmonument niet mag zege
vieren. Een nationaal monument moet de geschiedenis 
en negentiende-eeuwsche zeden van ons volk weerge
ven en dat kan niet door middel van eenen midden- 
eeuwschen stijl.’2' Zelf vervaardigde Lehman een ont
werp voor een monument voor 1813 in eclectische stijl, 
dat hij evenwel buiten mededinging hield.
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Ook nadat in 1864 de keuze definitief op het ontwerp 
Ebenhaëzer was gevallen, duurden de polemieken tus
sen voor- en tegenstanders voort. Hoewel het protest 
tegen de gang van zaken rond het Nationale Monument 
1813-1863 zich aanvankelijk richtte tegen de foute pro
cedure bij de jurering, was de hele kwestie in feite van 
meet af aan een stijlstrijd. Bij Lehman speelden rancu
neuze motieven ten aanzien van Thijm mede een rol. 
Deze had hem in 1858 in de Dietsche Warande aangeval
len over de sloop van drie zeventiende-eeuwse huizen 
op het Rokin ten behoeve van een door Lehman ont
worpen pand. Daarnaast sprak menigmaal een anti
paapse houding uit de uitlatingen van Lehman, die de 
Evangelisch Lutherse godsdienst bezat. Hieruit laat 
zich zijn allengs toenemend afwijzen van de neogotiek 
mede verklaren.

Lehman zag in zijn tijd een zoeken naar eenheid in 
kunstzin in ons land. Waar echter ieder een andere stijl 
voorstond, was het vinden van die eenheid moeilijk. Hij 
onderscheidde in ons land vier scholen van bouwmees
ters:

1 De school der Nationalisten, die strikte beginselen 
vooropstelde, vooral de Griekse en Romeinse.

2 De school der Renovateurs, die de middel- of latere 
eeuwen vernieuwde of omwerkte. Ook deze school stel
de absolute beginselen voorop, zei hij.

3 De school der Fantaisisten. De aanhangers van deze 
school zochten van overal alles bij elkaar, zonder zelf te 
bestuderen of het uitwendige van het gebouw de functie 
aangaf.

4 De school der Eklektikers, die niet aansloot bij de stijl 
van één periode, maar na zorgvuldig kiezen en omwer
ken uit alle stijlen putte en zonodig ook naar nieuwe 
vormen zocht.22

Uit de beschrijving die Lehman gaf van de betreffende 
scholen kwam duidelijk naar voren dat zijn voorkeur 
uitging naar de laatste, de school der ‘Eklektikers’. 
Overgangsstijlen keurde hij af. Deze waren ontstaan 
door een zoeken naar nieuwe of een wijzigen van oude 
bouwvormen als gevolg van veranderde inzichten op po
litiek, godsdienstig en maatschappelijk terrein. Hieruit 
kon volgens hem nooit een redegevende stijl ontstaan. 
Hij stelde de eigen denkbeelden van een bouwmeester 
voorop: ‘Oorspronkelijk te zijn, ziedaar de roeping van 
den kunstenaar. Zonder oorspronkelijkheid geen kunst.’23

Hij hechtte veel waarde aan bestudering van de oud
heid en van monumenten van welke tijd, vorm of stijl ook, 
waardoor men tot een nieuwe architectuur kon komen. 
‘Archeologie in den meest ruimen zin’ noemde hij dit.24
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Bij deze kwesties werd uiteraard ook naar buitenlandse 
ontwikkelingen gekeken. De Maatschappij stelde de 
vraag ter discussie of een van de stijlen waarin gebouwd 
werd in Duitsland, Engeland of Frankrijk, voor Neder
land als leidraad zou kunnen dienen. Lehman had hier
op de volgende visie: nabootsen was ónmogelijk omdat 
altijd alleen van de constructie kon worden uitgegaan, 
maar wanneer er dan toch een keuze gemaakt moest 
worden, zouden de Nederlanders — die immers van 
Germaans bloed waren-het meest aansluiting vinden 
bij de Duitse bouwstijl, die zich naar de Griekse richtte. 
De toentertijd in Engeland gangbare bouwstijl wees hij 
af als een verminkte gotische stijl. De Fransen bouwden 
volgens hem in allerlei verschillende stijlen en de Italia
nen borduurden voort op de renaissance. Omdat de 
bouwkunst en hetgeen zij voortbrengt een afspiegeling 
zijn van het maatschappelijk leven van een volk, zou 
ieder volk zijn eigen bouwstijl hebben, verschillend in 
constructie, vorm en ornament.25 Klakkeloze navolging 
keurde hij af: ‘en komen wij vooral met eigen werk, niet 
met dat van anderen aan de markt’.26 Het mag duidelijk 
zijn dat Lehman geen aanhanger was van één bepaalde 
stijl, maar dacht door bestudering van alle vroegere 
bouwstijlen en door de keuze daaruit van die elementen 
die het best pasten, tot een oorspronkelijke en goede 
bouwkunst te komen. Aan oorspronkelijkheid hechtte hij 
grote waarde. Zijn zienswijze leidde haast vanzelfspre
kend tot het eclecticisme, een bouwstijl die hij in zijn 
voordrachten en publikaties met veel vuur naar voren 
bracht: ‘Zij [de eclecticisten] zijn sinds 1830 steeds in 
aantal toenemend, en ik voeg mij bij hunne vlag en doe 
mijn best hun na te streven’,2’ en: ‘De bouwkunstenaar 
die vooruit wil [...] inspireere zich liever op het verleden 
in al zijnen omvang en worde e k l e k t ik e r .’2

Zijn enthousiasme voor het eclecticisme verklaart 
zijn afwijzende houding ten aanzien van het zoeken naar 
een nationale stijl, een kwestie die veelvuldig op de Al
gemene Bijeenkomst van de Leden van de Maatschappij 
ter sprake kwam. Er had volgens hem nooit zoiets als een 
nationale stijl in ons land bestaan. Naar zijn mening be
reikte de bouwkunst in ons land in de zeventiende eeuw 
haar hoogtepunt. Hij onderscheidde in die tijd twee stro
mingen: één uitgaande van klassieke academische vor
men met Jacob van Campen (1595-1657) als voornaamste 
representant, en een tweede, die een vrijere vormen- 
keuze voorstond, waarvoor Hendrik de Keyser (1565- 
1621) bepalend was. Indien een van deze twee richtingen 
als voorbeeld voor een nieuwe nationale bouwkunst zou 
moeten dienen, ging Lelimans voorkeur uit naar de laat
ste.2’ Weliswaar waren hierin Noordduitse invloeden aan 
te wijzen, maar hij zag dat niet als een bezwaar, omdat de 
Nederlanders aan de Duitsers verwant waren, reden ook 
waarom deze Duitse invloeden in de zeventiende eeuw zo
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gemakkelijk geaccepteerd werden. In een artikel deelde 
hij onze zeventiende- en achttiende-eeuwse woonhuizen 
in zes categorieën in, waarbij hij voor de eerste vijf de 
vorm van de strekken en voor de laatste de pilasterstijl als 
norm nam.30 Pratend over een nationale stijl, zag hij als 
mogelijke oplossing om uit deze categorieën het goede 
te kiezen en dat eventueel gewijzigd toe te passen. Maar 
volgens hem bestond een nationale bouwkunst voorna
melijk in het gebruik van nationale bouwmaterialen. Een 
volk zou zelf de kunstrichting aangeven die het verkoos 
en daarom wees hij het opzettelijk in het leven roepen van 
een nationale bouwkunst van de hand.3' Als extra argu
ment tegen een nationale stijl voerde hij het kosmopoli
tische karakter van de negentiende-eeuwse mens aan en 
pleitte hij in dit kader voor een breder denken.

Lehman ageerde dan ook tegen de regering, omdat 
deze door middel van het lichaam van Rijksadviseurs 
een bepaalde stijl oplegde voor openbare gebouwen. 
Hierdoor zou immers de indruk gewekt kunnen worden 
van een nationale bouwstijl.32

In 1876 was een herhaling te zien van de stijlstrijd zoals 
die zich rondom het Nationale Monument 1813-1863 had 
voorgedaan, ditmaal naar aanleiding van de bouw van het 
Rijksmuseum. Ook nu weer waren Cuypers cum suis en 
Lehman, gesteund door H.P.Vogel, eikaars tegenstan
ders. Deze keer echter kwam Cuypers als overwinnaar te 
voorschijn.

Het is interessant Lelimans denkbeelden over stijl af 
te zetten tegen die van andere gezaghebbende leden van 
de Maatschappij als W.N.Rose (1801-1877), I.Gos- 
schalk (1838-1907) en A.N.Godefroy (1822-1892). Cuy
pers, die in de stijlbepaling van de negentiende eeuw 
toch zo’n belangrijke rol speelde, hield zich in de discus
sies grotendeels afzijdig.

Rosé geloofde net als Lehman dat vóór alles van de 
constructie moest worden uitgegaan. Door bestudering 
van stijlen uit vroegere periodes, waarvoor verbetering 
van onderwijs hoogst noodzakelijk was, zou dan een na
tionale stijl ontstaan waarin ons volksgevoel tot uitdruk
king kwam. In tegenstelling tot Lehman waren in Rose’s 
ogen alleen de stijlen die vóór de vijftiende eeuw waren 
ontstaan de goede, omdat deze logisch uit elkaar voort
kwamen. De renaissance bleef volgens hem uitgaan van 
de gotische constructie en voegde daar ornamenten ont
leend aan de antieken aan toe: ‘Uit dit alles blijkt hoe ver
keerd men handelde in de zestiende eeuw, toen men den 
kunstenaars voorschreef om romeinsche eenheden en 
ornamenten aan gotische vormen vast te hechten, waar-

4 J.H. Lehman, ontwerp voor een blok van 48 woningen voor 
de woningbouwvereniging ‘Salerno’ in de Valckenierstraat 
(vroeger Lijnbaansgracht), Amsterdam, 1854. Gepubliceerd 
in: Bouwkundige Bijdragen 15 (1867), plaat 13.
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door de Renaissance is ontstaan.’ Rosé verklaarde hieruit 
het hybride karakter dat hij in de renaissance meende te 
zien. Het zal niet verwonderen dat Rosé ook het eclecti
cisme afkeurde, omdat het verenigen van onderdelen van 
verschillende stijlen, die elk hun eigen geest hadden, 
nooit een goed geheel kon opleveren: ‘Toch ziet men 
zulke samenvoegingen maar al te veel plaats hebben. De 
mode schijnt het te dulden, zelfs te verlangen en te be
schermen, hetgeen waarlijk een groot ongeluk is.’ Het 
kopiëren van een stijl keurde hij ook af, omdat daarin het 
gevoel van de kunstenaar niet tot uitdrukking kon ko
men. Een nieuwe stijl zou pas dan ontstaan, wanneer alle 
vormen bestudeerd en verwerkt waren. Als een kunste
naar deze in zijn eigen uitdrukkingswijze toepaste op een 
gebouw, waarbij hij uitging van de constructie, zou een 
eigentijds ontwerp ontstaan.33

Gosschalk was weer een andere mening toegedaan: 
‘Ik voor mij wensch niet mee te doen aan dat krampach
tig zoeken naar een modernen bouwstijl, een stijl die — 
(zooals men vaak hoort declameeren, en juist niet door 
de ontwikkeldsten der collega’s) [...] de uitdrukking 
moet wezen van onzen tijd.’34 Een nieuwe en eigen stijl, 
waarmee hij een nationale stijl bedoeld zal hebben, zou 
wel vanzelf ontstaan. Gosschalk wilde liever het begrip 
stijl preciezer formuleren; moest onder stijl een ‘vere
delde constructie’ verstaan worden, dan leek een nieuwe 
stijl, zelfs met nieuwe bouwmaterialen, niet waarschijn
lijk35—was stijl een nieuwe naam voor een andere deco
ratie, dan ‘kan men wel ieder jaar een nieuwen stijl ver
wachten’.36 Gosschalk propageerde slechts een tweede
ling in stijlen, namelijk de architraafstijl en de boogstijl. 
Onder de eerste vatte hij de stijlen van de oudheid en 
de renaissance samen en onder de tweede de stijlen van 
de middeleeuwen.37 Zijn eigen voorkeur ging uit naar de 
renaissance, met name de Hollandse uit de zestiende 
en zeventiende eeuw.38 In de kwestie van het Nationale 
Monument 1813-1863 nam Gosschalk een duidelijk 
standpunt tegen het neogotische ontwerp in, omdat de 
gotische stijl nooit eigen was geweest aan ons land.3’

Ook bij Godefroy vinden we de mening dat de bouw
meester alleen door bestudering van de oude bouwstij
len zijn gevoel voor schoonheid kon ontwikkelen en zo 
een werkelijk schone en oorspronkelijke bouwkunst tot 
stand kon brengen. Volgens hem had er ook nooit zoiets 
als een nationale stijl bestaan. Hij deelde Gosschalks 
opvatting dat de Hollandse renaissanse, met haar afwis
selende bak- en bergsteen en niet aan strikte voorbeel
den gebonden vormen, hiervoor nog het meest in aan
merking kwam. Een nationale bouwkunst had steeds als 
uitgangspunt de eisen van klimaat, zeden en gewoonten 
van de volken.40

Als we de verschillende visies naast elkaar zetten, zijn 
deze weinig eensluidend. Allen waren het erover eens
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dat bestudering van bouwstijlen uit vroegere perioden 
een van de voornaamste uitgangspunten voor een aan
komend bouwmeester was. De verwerking hiervan zag 
ieder echter anders. Leliman leek aanvankelijk weinig 
support te krijgen voor zijn pleidooien voor het eclecti
cisme. Toch is het opvallend dat, toen de strijd tussen 
voor- en tegenstanders van de neogotiek en neorenais- 
sance enerzijds en de meer op de klassieken georiën
teerde richting anderzijds met wisselend succes was 
uitgewoed, het eclecticisme steeds meer terrein won.

Leliman en de praktijk van het bouwen: de arbeiderswo
ning Naast louter architectuurtheoretische kwesties, 
kwamen op de Algemene Bijeenkomst van de Leden 
van de Maatschappij ook veel praktische zaken aan de 
orde. Meestal waren dat antwoorden op door leden in
gezonden vragen. Het is opvallend hoe vaak Leliman 
een antwoord op deze vragen ter vergadering voordroeg. 
Hij leek deze gelegenheden dankbaar aan te grijpen om 
zijn kennis over te dragen. Wanneer naar de eigenschap
pen van een nieuw materiaal werd gevraagd, bleek hij dat 
vaak al toegepast of tenminste beproefd te hebben. Dat 
gold ook voor nieuwe systemen van bijvoorbeeld verwar
ming, ventilatie en riolering, die in Nederland nog niet 
dikwijls waren toegepast.

Uit zijn respons op de vraag hoe een bouwmeester 
het best te werk kon gaan bij het ontwerpen, kunnen we 
ons een beeld vormen over zijn eigen werkwijze.4' Hij 
gaf enkele summiere richtlijnen. Eerst moest een archi
tect samen, met de opdrachtgever een programma vast
stellen waarin alle eisen goed geformuleerd waren en 
alle mogelijkheden naast elkaar waren gezet. Aan alle 
details moest voldoende aandacht worden geschonken. 
Wanneer de theorie niet goed was, zei Leliman, zou de 
praktijk mislukken. Nadat het programma was opge
steld, moest de ontwerper het eisenpakket in goede on
derlinge verhouding en in verband met het geheel bren
gen, daarbij zoekend naar waarheid en eenvoud; dit alles 
in overeenstemming met de eisen van de constructie.

Het volgende citaat uit 1871 geeft een goede samenvat
ting van zijn ideeën: ‘Door verscheidenheid moet in deze 
kunst overeenstemming ontstaan; door goede propor- 
tiën, het karakter; door eene sluitende en niet aaneenge- 
lapte indeeling, doeltreffendheid, vastheid en monu
mentaliteit; door eigenaardige groepeering der deelen en 
door juiste vorm en constructie, waarheid der in- en uit
wendige verhoudingen; door goede en harmonieerende 
versiering moet eene volkomene waardeering der onder
deden en lijnen, of anders de leer der kontrasten, te 
voorschijn treden.’42 Leliman veronderstelde in dit citaat 
een evenwichtige scholing, praktische kennis en een ze
ker intellectueel niveau van de bouwmeester. Hij ver
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volgde echter met de constatering dat hijzelf en zijn vak
broeders dringend een handleiding behoefden, omdat 
hun bouwwerken ver achterbleven bij de resultaten van 
veel van hun voorgangers, en hij doelde hierbij vooral op 
de huizenbouw van de zeventiende eeuw, in het bijzon
der wat betreft materiaalgebruik en de in- en uitwendige 
ornamenten. Hij voegde daar ter vergoelijking aan toe 
dat in zijn eeuw de te geringe bouwsom een nadelige rol 
speelde.43 Wel moest, zei hij, bij het bouwen altijd een zo 
goed mogelijk ontwerp voor de laagst mogelijke prijs ge
leverd worden: ‘Zij [de bouwkunst] is het meest door het 
minst, een groot resultaat met weinig uitgaven.’44

In de boven aangehaalde adviezen gebruikte Leliman 
vrij algemene bewoordingen. Concreter werd hij in zijn 
bespreking van verschillende gebouwtypen, met name 
woningen. Het meest uitgebreid informeerde hij ons 
over de arbeiderswoning. Op de wereldtentoonstelling 
van 1851 in Londen was aan dit onderwerp veel aan
dacht geschonken. Een tyfus-epidemie had duidelijk 
gemaakt dat ziekten zich snel konden verspreiden door 
slechte en onhygiënische woonomstandigheden. Leli
man bezocht de wereldtentoonstelling en vooral de door 
de Engelse architect Roberts ontworpen modelwonin
gen voor arbeiders die daar waren geexposeerd. In Am
sterdam, dat al meermalen door een cholera-epidemie 
was geteisterd, verrichtte hij onderzoek naar de uiterst 
slechte woonomstandigheden van de tienduizenden ar
beiders die in kelderwoningen leefden. Hij won in 1853 
een prijsvraag, uitgeschreven door de Vereeniging ten 
behoeve der Arbeidersklasse. Gevraagd werd een ont
werp voor ‘Een blok of eene verzameling huizen, te za
nten bevattende ongeveer zestig woningen voor am
bachtslieden en minvermogenden’.45

Leliman kwam in zijn ontwerp tot eigen oplossingen. 
Hij ontwierp twee langgerekte woningblokken van ieder 
drie woonlagen, gesitueerd aan weerszijden van een 
binnenruimte. De twee helften van iedere woonlaag wa
ren gespiegeld. Een helft van de onderste woonlaag om
vatte, vanuit het midden gezien: een woning van drie 
kamers met keuken, twee kleinere van twee kamers met 
alleen een naar de kamer toe open uitbouw met goot
steen, en op de hoek een tweekamerwoning met keuken, 
gecombineerd met een winkelruimte. De verdiepingen 
waren in twee gespiegelde helften van ieder zes kleinere 
woningen opgedeeld.46 Het prijsvraagprogramma was 
opzettelijk ruim geformuleerd om voldoende vrijheid te 
laten voor eigen oplossingen. In latere ontwerpen nam 
Leliman als uitgangspunt soms Roberts’ ontwerp van 
twee gespiegelde woningen aan weerszijden van een 
trap. Wanneer het terrein geen andere mogelijkheid 
bood, ontwierp hij ook wel rug-aan-rug-woningen.

In 1853 werd Leliman benoemd tot architect van de 
woningbouwvereniging Salerno. Een toelichting op twee
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5 J.H. Leliman, sociëteitsgebouw ‘Arti et Amicitiae’, Amster
dam (1855).

voor deze vereniging gebouwde complexen arbeiders
woningen is een weergave van zijn algemene visie op de 
ideale arbeiderswoning. Aan het terrein waarop gebouwd 
ging worden stelde hij de volgende eisen: een open ter
rein, ruim en rechthoekig, met voldoende licht, lucht, 
zon en warmte, en ruimte zowel voor als achter. Er moest 
altijd op een vaste, nooit op veen-, moeras- of vochtige 
grond worden gebouwd. Het terrein mocht niet door 
hoge bomen, muren of gebouwen omringd zijn. Enge 
poortjes en steegjes moesten worden vermeden. Uit
gaande van een gehuwde arbeider met twee kinderen, 
achtte hij twee kamers de minimumeis, maar ideaal was 
drie kamers: een woon-slaapkamer voor de ouders en 
aparte slaapkamers voor de jongens en meisjes. Daar
naast moest er een separaat keukentje of kook- annex 
wasplaatsje zijn. Om een goede luchtverversing te be
vorderen dienden de kamers in eikaars verlengde te 
liggen en voorzien te zijn van ramen die zowel aan de 
onder- als aan de bovenkant geopend konden worden. 
Om de privacy van de bewoners te waarborgen zou 
iedere woning een eigen toilet moeten hebben. Boven
dien een eigen kookfornuis, berging voor turf, kasten, 
een aparte bergruimte op de zolderverdieping en een 
met hekken afgescheiden bleekveld. Via een vuilnisko
ker kwam het huisvuil direct uit de woningen in vuilnis
bakken, die dagelijks werden geleegd. De ingangsporta
len moesten ruim en luchtig zijn en mochten voor niet
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meer dan acht gezinnen dienst doen. Iedere woning had 
een aparte bel. Uit het oogpunt van brandveiligheid be
val hij stenen trappen aan. Graag zou hij in iedere wo
ning stromend duinwater zien, maar uit kostenoogpunt 
achtte hij dat niet haalbaar. Ook de mogelijke voor- en 
nadelen van blokwoningen kwamen ter sprake. Leli- 
mans voorkeur ging uit naar afzonderlijke woningen, 
maar hij achtte dat alleen op het platteland financieel te 
verwezenlijken. Met inachtneming van bovengenoemde 
richtlijnen dacht hij dat ook in blokwoningen een rede
lijke privacy was te waarborgen. Geveldecoratie vond hij 
niet passend bij arbeiderswoningen. Hij hechtte veel 
waarde aan een goede ligging van de woningen. Hij was 
tegenstander van de zogenaamde arbeidersbuurten, zo
wel in de stad als ook in de buitenwijken. Deze wijken 
werkten de verheffing van de arbeiders tegen, terwijl 
situering in een, wat hij noemde, betere wijk deze juist 
zou bevorderen. Leliman nam hierin een in onze ogen 
heel progressief standpunt in.

Leliman besteedde ook aandacht aan het kostenaspect 
van de woningen. Noch liefdadigheid noch overheids
hulp beschouwde hij als de ideale vorm. Hij verbaasde 
zich erover dat in Nederland nog nooit initiatief geno
men was tot eigendomsverkrijging door arbeiders. Uit
gaande van de in ons land bestaande toestand, pleitte hij 
ervoor dat arbeiderswoningen door particulier initiatief 
tot stand kwamen en dat de participanten jaarlijks een 
redelijke rente van het door hen geïnvesteerde kapitaal 
kregen uitbetaald. Zijn theorie luidde dat een blok arbei
derswoningen jaarlijks 8 percent rente zou moeten op-
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Schetsontwerp ran twee gehouwen, waarin dd woningen voor arbeidende helossen op een bepaald terrein
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brengen, waarvan 4 percent aan de aandeelhouders werd 
uitbetaald en de overige 4 percent werd besteed aan sala
rissen, onderhoud en reserves. Voor de arbeider mocht 
de huurprijs nooit meer dan één zevende deel van zijn 
loon bedragen. Hij beval de woningbouwverenigingen als 
bouwheer aan, omdat deze enerzijds een ideëel doel, an
derzijds ook een winstoogmerk voor ogen stond, zodat 
voldoende kapitaal ook voor onderhoud verzekerd was.47

Leliman had met zijn verhandelingen over arbeiders
woningen en met zijn al dan niet uitgevoerde ontwerpen 
in zowel binnen- als buitenland48 de aandacht getrokken 
en veel navolging gevonden. In 1855 oordeelde een com
missie, belast met het opmaken van een rapport aan 
Z.M. de Koning over de vereisten en inrichting van ar
beiderswoningen, over zijn ingezonden ontwerp als 
volgt: ‘ofschoon deze woningen niet zijn gebouwd, ver- 
meenen wij toch, dat deze ontwerpen [...] veel bevatten, 
wat (zoo niet overgenomen hebbend of daartoe aanlei
ding gegeven hebbende) wordt teruggevonden in vele 
later te Amsterdam gebouwde arbeiderswoningen.’49 Af
beeldingen en beschrijvingen van zijn woningen aan de 
Jacob van Campenstraat werden opgenomen in de An- 
nales Industrielles. Aan het einde van de vorige eeuw 
werden Lelimans in de jaren vijftig gebouwde arbei
derswoningen nog steeds geprezen, omdat ze licht en 
gezellig waren en de huurprijs laag was. De arbeider 
werd op deze wijze werkelijk geholpen, zonder dat er 
sprake was van filantropie.50

Over de burgerwoningen hield Leliman voor de afde
ling Rotterdam van de Maatschappij een voordracht, 
die in De Opmerker als zeer geestig werd omschreven. 
Hij verdeelde de huizen in twee categorieën:

1 huizen gebouwd ter speculatie en ter verhuring of geld
belegging;

2 huizen voor eigen gebruik en met voldoende geld ge
bouwd.

Voor de eerste categorie huizen, die men vooral in de 
nieuwbouwwijken aantrof, had hij geen goed woord 
over, omdat deze in de meeste gevallen met te weinig 
geld en slecht werden gebouwd. Bij de tweede categorie 
deed zich het probleem voor dat, hoewel er voldoende 
geld voorhanden was, de opdrachtgever soms te veel op 
effect uit was en daardoor te hoge eisen stelde aan de 
architect.

Voor Leliman telde alleen dat een huis karakter had, 
voortvloeiend uit indeling en constructie. Een manier 
van bouwen die uit Engeland was overgenomen, waarbij 
de huizen voorzien waren van veel aan- en uitbouwen, 
achtte hij, afgezien nog van het feit dat ze tegen de re
gels van de zwaartekracht in gingen, weinig origineel. 
Het gebruik van zware middeleeuwse vormen was voor 
huizenbouw ook niet aan te bevelen: dan liever een te
ruggrijpen naar de zeventiende-eeuwse motieven: ‘Maar

V»

8 J.H.Leliman, titelpagina van het Album verzameling van 
bouwkundige schetsen en ontwerpen, 1S62-1&66. Foto: NAi.

liever ook nog’, besloot hij zijn voordracht, ‘een onschul
dige muur met gaten, dan een, opgeschikt als een zede- 
looze vrouw, vol strikken, franjes, kleuren, blanketsels, 
als valsch en afzichtelijk [...] en komen wij vooral met ons 
eigen werk en niet met dat van anderen aan de markt.’51

De huizenbouw voldeed in zijn tijd slechts zelden aan 
de gestelde eisen. In de grote steden werden de huizen 
nog steeds te smal gebouwd, waren de keukens te klein 
en werden kelders helemaal weggelaten. Wel waren de 
constructieonderdelen zoals trappen, ramen en kappen 
verbeterd, onder invloed van de boekwerken die op dit 
gebied waren verschenen. Wat het exterieur betrof, was 
hij van mening dat de industrieel vervaardigde pasklare 
elementen en decoraties tot eenvormigheid leidden. In 
twee burgerwoonhuizen, door hem aan de Amsteldijk te 
Amsterdam gebouwd, vermeed hij de in zijn ogen ver
keerde bouwpraktijken en zorgde hij voor voldoende 
licht, lucht en hoge vertrekken met brede deuren en ra
men. Het exterieur hield hij bewust eenvoudig, met als 
voornaamste decoratie het gebruik van verschillende 
kleuren baksteen in de voorgevel.52

Tenslotte nog enige nuttige wenken die Leliman zijn 
vakbroeders gaf ten aanzien van het exterieur van gebou
wen. Pleisteren van gebouwen keurde hij af als onwaar. 
Hij zag liever een afwisseling van bak- en bergsteen of, 
zoals hij dat zelf geregeld toepaste, een gebruik van bak
stenen van verschillende kleur om een zo levendig moge
lijk effect te krijgen, wel altijd alleen ter onderlijning van 
de constructie. Het oliën en schilderen van gevels be
wees zijn nut als bescherming tegen weersinvloeden, 
maar in Nederland gebeurde dat te overdreven, met de 
velerlei donkerbruine tinten en het wit schilderen van de 
voegen.

Toen hij in de latere jaren van zijn leven niet meer 
werkzaam was als actief bouwmeester, maakte hij nog 
talloze schetsontwerpen van villa’s, die hij op de verga
deringen van de Maatschappij toonde en toelichtte. Hij 
heeft ongeveer tweeduizend van deze ontwerpen ge
maakt, blijkens de illustraties in De Opmerker van 1889.53

De toepassing van nieuwe materialen Nieuwe materialen 
en hun toepassing was een geliefd onderwerp van ge
sprek op de vergaderingen van de Maatschappij. Het 
bleek dan dat Leliman deze meestal al grondig bestu
deerd en vaak ook toegepast had. De voor- en nadelen 
van de toepassing van ijzer als constructiemateriaal 
vormden een punt van discussie. In het eerder genoem
de ontwerp voor een postkantoor paste Leliman, waar
schijnlijk onder invloed van zijn Parijse leermeester La- 
brouste, een ijzeren dakconstructie toe, die hij in het 
zicht liet. Terug in Nederland bleek hij helemaal niet 
meer zo’n voorstander van het gebruik van ijzer te zijn. 
Toen bijvoorbeeld in 1861 de beste samenstelling voor

9 J.H.Leliman, prijsvraagontwerp voor een Nationaal mo
nument voor 1813 (niet ingezonden), Album verzameling van 
bouwkundige schetsen en ontwerpen, deel 2 plaat 24. Foto: NAi.
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ijzeren kappen ter sprake kwam, wees Lehman op de 
nadelen hiervan. Er kon volgens hem gemakkelijk roest- 
vorming optreden, vooral op die plaatsen waar het ijzer 
in de muur was gemetseld. Een andere moeilijkheid was 
deze constructies goed waterdicht te maken.54 Een jaar 
later stelde Lehman nog eens kort en bondig dat hij de 
toepassing van ijzer voor ons land ‘in geen enkel opzigt, 
noch ten aanzien van het klimaat, noch ten aanzien der 
kosten zoo van bouw als onderhoud’ aan te bevelen 
vond. IJzerconstructies waren niet in staat om monu
mentale of aesthetische bouwwerken te leveren. Indien 
ijzer toch werd toegepast, moest het materiaal zijn 
eigen kleur behouden en niet als hout of marmer wor
den beschilderd.55 Al zijn bezwaren vatte hij nog eens 
samen in zijn kritiek op het Paleis voor Volksvlijt van 
C.Outshoorn (1812-1875). Helaas kreeg hij het gelijk 
aan zijn kant in zijn bewering dat de combinatie van 
ijzer en hout uiterst brandbaar was, een gevaar dat, naar 
zijn zeggen, nog verhoogd werd door de gasverlichting.56

Enige jaren later werd zijn toon iets milder. De klak
keloze toepassing van de in serie vervaardigde ijzeren 
decoratieve elementen bleef hij afkeuren, zeker wan
neer de bouwmeester zijn ontwerp aanpaste aan de ma
ten van de voorhanden zijnde produktie. Maar hij zag 
wel in dat ijzer goede diensten kon bewijzen als er grote 
ruimten moesten worden overdekt. Voorbehoud maakte 
hij ten aanzien van kosten en duurzaamheid. In de 
schone bouwkunst mocht ijzer alleen als ondergeschikt 
materiaal worden toegepast. Maar toch zei hij nu: ‘In 
ieder geval juich ik de aanwending van het ijzer toe [...] 
in ieder geval zien wij met innig genoegen den vooruit
gang op het gebied der ijzertoepassing ook in den bur- 
gerbouw.’57 Over bekende toepassingen van het nieuwe 
materiaal in het buitenland het hij zich ook positief uit. 
Zo had hij in 1867 kennis genomen van de nieuwe Rijn
brug in Keulen en in Parijs van de nieuwe hallen bij de 
St.-Eustache. Hiervan was hij zo onder de indruk dat 
hij geneigd was deze bouwwerken onder schone bouw
kunst te rekenen.58

Bouwkunstig onderwijs Al aan het begin van de negen
tiende eeuw was men ervan doordrongen dat verbete
ring van onderwijs op bouwkunstig gebied een allereer
ste vereiste was. De Maatschappij had, hoewel de zorg 
voor het onderwijs pas in 1870 officieel in haar wetten 
werd opgenomen, voortdurend de noodzaak van onder
wijsverbetering in haar vergaderingen aan de orde ge
steld en steeds alert gereageerd op regeringsbeslissingen. 
Over een van de twistpunten tussen de regering en de

10 J.H.Lehman, ontwerp voor een woon- en winkelgebouw, 
Kalverstraat Amsterdam. Album verzameling van bouwkundige 
schetsen en ontwerpen, deel3 plaat 12. Foto: NAi.

Maatschappij waren de meningen van de leden onderling 
verdeeld. De regering huldigde het principe van staats
onthouding in kunstzaken. Lehman nam in deze zaak 
duidelijk stelling en verklaarde zich voorstander van door 
de staat gesubsidieerd onderwijs.59 Hij was dan ook de 
grote stimulator van de oprichting van de eerste gesubsi
dieerde ambachtsschool in Amsterdam. Alle tijdgenoten 
roemden unaniem zijn rol in deze. Er stonden hem hier
bij twee doelen voor ogen, namelijk verbetering van het 
peil van de bouwkunst door beter opgeleide ambachts
lieden en verheffing van de arbeidersstand door hun meer 
beschaving en kennis bij te brengen. In 1857 gaf Lehman 
op een vergadering van de Maatschappij zijn visie op de 
beste inrichting van ambachtsscholen.60

Een tweede aandachtsveld vormde de opleiding van 
de architecten. Lehman vond het onderricht zoals dat 
aan de bestaande academies werd gegeven te eenzijdig 
en te weinig op de praktijk gericht. Omdat veel tijdge
noten dit onderwijs aanvulden met privé-lessen, die 
heel divers waren, dacht hij dat er in Nederland zo nooit 
een nationale vorming te verwachten viel.6'

De oprichting van de Polytechnische School in Delft 
in 1863 juichte hij toe, ondanks bedenkingen tegen het 
lesprogramma, waarop de vakken compositie, geschie
denis en archeologie ontbraken. Wel was Lehman, en 
met hem veel collegae, teleurgesteld over de keuze van 
Delft als stad van vestiging. Liever had men Amster
dam gezien, dat als stad inspirerender was voor een 
aankomend architect en waar de onderlinge contacten 
van kunstenaars veelvuldiger waren; contacten die juist 
voor een bouwkunstenaar zo belangrijk waren, omdat 
hij immers bij de uitvoering van een bouwwerk met 
kunstenaars van velerlei disciplines moest samenwer
ken. Ook de status van middelbaar onderwijs, die de re
gering had toegekend, was lager dan men had verwacht. 
Toch beschouwde Lehman de oprichting van de Poly
technische School als een eerste stap van de regering 
om in een bouwkundige opleiding te voorzien.

Toen in 1869 de afdeling bouwkunde van de Konink
lijke Akademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam 
dreigde te worden opgeheven, ontstond er grote beroe
ring. Dankzij veel protesten wist men te bereiken dat 
deze opheffing niet doorging. Een jaar later echter werd 
de hele academie gesloten en een nieuw op te richten 
Rijksacademie in het vooruitzicht gesteld. Lehman gaf 
in een aantal artikelen zijn mening hierover. Deze arti
kelen vormen tevens een weerslag van zijn visie op de 
opleiding tot architect.62 Hij pleitte vurig voor over
plaatsing van de afdeling bouwkunst van Delft naar de 
nieuw te stichten Rijksacademie, in de verwachting dat 
de vakken die in Delft op het lesprogramma gemist 
werden daar wel gedoceerd zouden worden.

Daarnaast was een van zijn voornaamste argumenten
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voor overplaatsing de meer artistieke benadering van 
het vak, die hij op de Rijksacademie verwachtte. In die 
laatste zienswijze stond hij tegenover de voorstanders 
van een opleiding aan een Polytechnische School, die de 
bouwkunst liever als een technische wetenschap zagen, 
een opvatting die Lehman absoluut van de hand wees. 
Voor hem was architectuur in de eerste plaats kunst.6’ 
Opmerkelijk is dat deze discussie — die in het midden 
van de vorige eeuw op gang kwam door de vele tech
nische vernieuwingen en nieuwe constructiematerialen, 
die uitvoerige constructieve berekeningen met zich mee
brachten - nog steeds actueel is. Het moet voor Lehman 
en zijn medestanders een grote deceptie zijn geweest 
toen in 1871 de Rijksacademie werd opgericht zonder 
afdeling bouwkunst.

Uitgaande van de bestaande situatie in Nederland, 
schetste hij de ideale opleiding tot architect als volgt: 
eerst moest een aankomend architect de Hoogere Burger 
School doorlopen, aangevuld met praktisch onderricht, 
daarna een afgeronde studie aan de Polytechnische 
School in Delft. Na voltooiing hiervan moest hij vervol
gens opnieuw praktisch onderricht volgen, en dan pas 
zou de geschiktheid van de leerling blijken. Buitenlandse 
studiereizen vormden de afronding van de opleiding.

Lehman beperkte zich niet alleen tot het geven van 
theoretische adviezen ten aanzien van de bouwkunsti
ge opleiding. Samen met een onderwijzer van de Am
bachtsschool van de Maatschappij van den Werkenden 
Stand ontwierp hij een tekencursus die honderdvijftig 
tekenvoorbeelden omvatte.

Op verzoek van de Maatschappij recenseerde hij in 
de Bouwkundige Bijdragen nieuwverschenen handboeken 
en publikaties over architectuurhistorische onderwer
pen. Hij schonk regelmatig boeken uit eigen bezit aan 
de bibliotheek van de Maatschappij.

Als eventueel hulpmiddel bij de opleiding van de 
bouwmeester verzorgde hij de uitgave van drie albums 
met bouwkundige ontwerpen. Lehman beoogde hier
mee dat deze ontwerpen het publiek en de architect 
meer inzicht in de Nederlandse architectuurproduktie 
zouden geven. Daarnaast waren beginnende bouwmees
ters zodoende niet louter op buitenlands studiemate
riaal aangewezen, maar konden zij kennis nemen van 
oplossingen van lokale en nationale vraagstukken. Ook 
zou door de uitwisseling van ideeën de totstandkoming 
van een nationale bouwstijl worden bevorderd. Hij 
beeldde ontwerpen af van veel Nederlandse architecten 
uit de tweede helft van de negentiende eeuw; met name

ii J.H.Lehman, ontwerp voor een zomer- en winterverblijf 
gebouwd in de omstreken van Meppel (voor 1865). Album ver
zameling van bouwkundige schetsen en ontwerpen, deel 3 plaat 6. 
Foto: NAi.

ook niet uitgevoerde ontwerpen. De opzet om ook niet 
uitgevoerde ontwerpen op te nemen was enerzijds dat 
deze ter lering konden dienen en anderzijds dat archi
tecten de mogelijkheid werd geboden hun oorspronke
lijke plannen te tonen en niet de afgeslankte vorm waar
in deze helaas dikwijls waren uitgevoerd. Deze albums, 
genaamd Verzameling van Bouwkundige Schetsen en Ont
werpen, verschenen in de jaren 1862/63, 1863/64 en 
1865/66.

De positie van de architect Evenals Lehman ijverde voor 
verbetering van de positie van de arbeiders in de bouw
vakken, deed hij dat ook voor de positie van de bouw
meesters. In een artikel uit 1864 omschreef hij de zware 
taak van een bouwmeester in ons land. Hij klaagde er
over dat de bouwmeester alles zelf moest doen en ge
noodzaakt was aldus veel tijd te verspillen met het rege
len van praktische zaken. Een werkwijze als in Frankrijk 
gebruikelijk was, waar de architect zijn denkbeelden al
leen in schets weergaf en de uitwerking aan anderen kon 
overlaten, zou hij ook voor ons land prefereren.65

Het honorarium vond hij te laag; niet in overeen
stemming met de werkzaamheden. Binnen de Maat
schappij waren zowel voor- als tegenstanders van het 
wettelijk vastleggen van het honorarium. Lehman hoor
de bij de tegenstanders, omdat hij bij de honorering ook 
de aard van het werk wilde betrekken. Hijzelf zou het 
liefst een uurloon zien.66 De kwestie van een goede re
geling bleef nog jarenlang slepen, waarbij ook de vraag 
ter discussie werd gesteld of het honorarium berekend 
moest worden over de begrote of over de aanbestede 
som. Lehman oordeelde dat moest worden vastgehou
den aan de begrote som, omdat anders de architect te 
kort zou worden gedaan. Als tussenoplossing stelde hij 
voor te middelen tussen beide sommen.67 Architecten in 
gemeentedienst wilde hij beschermen tegen het feit dat 
hun in gemeentelijke opdracht ontworpen gebouwen 
soms meermalen werden uitgevoerd, door hen boven 
hun jaarsalaris een bepaald percentage van deze uitge
voerde werken toe te kennen.68

Naar aanleiding van een eigen onplezierige ervaring 
had Lehman een schrijven onder collegae rondgestuurd, 
door bekende negentiende-eeuwse bouwmeesters on
dertekend, waarin hij stelde dat een architect recht had 
op 5 percent van de door hem begrote som en 8 percent 
over veranderingen en meerkosten.6’ Heel belangrijk 
vond hij ook het eigendomsrecht van architecten op hun 
ontwerpen. Hij deed een beroep op de regering en de 
volksvertegenwoordiging, die wel andere vrije beroepen 
beschermden, maar voor de architect op dit gebied niets 
deden. Tegen het argument van staatsonthouding in 
kunstzaken voerde hij aan dat de regering wel auteurs
rechten kende en het kopiëren van schilderijen strafbaar
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stelde, maar ten aanzien van ontwerpen van bouwwerken 
geen eigendomsrechten deed gelden. Daarentegen waren 
in de wet wel enkele artikelen opgenomen waarin de aan
sprakelijkheid van de bouwmeester uitvoerig werd om
schreven, en volgens Lehman zeker niet ten onrechte. 
Maar tien jaar aansprakelijkheid voor een gebouw, waar
bij men ten aanzien van onderhoud geen enkele zeggen
schap had, ging hem wel wat ver.70

In het verlengde van voorgaande problematiek lag de 
vraag naar de wenselijkheid van de oprichting van een 
architectenvereniging ter behartiging van eigen belan
gen. Lehman dacht daarbij bijvoorbeeld aan een fonds 
voor weduwen en voor architecten die buiten hun schuld 
maatschappelijk achteruit waren gegaan.7' Zelf probeer
de hij een dergelijk fonds op te richten, maar hij vond 
hiervoor binnen de Maatschappij weinig steun.72 Pas 
tegen het eind van de eeuw namen de plannen om tot 
een architectenbond te komen serieuze vormen aan. Het 
voorstel was een fusie van de bestaande verenigingen, te 
weten de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
Architectura et Amicitia, Bouwkunst en Vriendschap 
en de afdelingen van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst. Lehman was de eerste ondertekenaar 
van de opgestelde voorstellen en hij betreurde het dat 
maar zo weinig van zijn collegae het plan steunden. Op 
zichzelf zag hij liever een bond naast de bestaande ver
enigingen.73 Uiteindelijk is, zoals bekend, in 1908 hieruit 
de Bond van Nederlandse Architecten voortgevloeid.

Samenvattend kunnen we zeggen dat Lelimans visies op 
de bouwkunst in veel gevallen zeker niet uniek waren. 
Zijn verdienste lag vooral in de wijze waarop hij deze 
visies wist te verwoorden en daardoor zijn tijdgenoten 
wist te enthousiasmeren. Hij schepte er genoegen in 
zijn meningen naar buiten te dragen. Al op jeugdige 
leeftijd mengde hij zich in architectuurtheoretische be
spiegelingen en bleek hij goed op de hoogte te zijn van 
alle problemen de bouwkunst betreffende. Zijn menin
gen waren goed gefundeerd en hij was steeds ter zake 
kundig. Het was vooral op de Algemene Bijeenkomst 
van de Leden van de Maatschappij waar hij geen gele
genheid voorbij het gaan om als eerste het woord te 
nemen en zijn toehoorders van zijn denkbeelden deel
genoot te maken. Door zijn jarenlange bestuursfuncties 
was hij daartoe ruimschoots in de gelegenheid en het zal 
duidelijk zijn dat hij uit dien hoofde zijn stempel heeft 
gedrukt op de architectuurtheoretische discussies. Hij 
was hij echter nooit te trots om zich van zijn eventueel 
ongelijk te laten overtuigen en zijn mening te herzien.

12 J.H.Lehman, prijsvraagontwerp voor het ‘Muzeum Ko- 
nmg Willem in’ (1866). Album verzameling van bouwkundige 
schetsen en ontwerpen, deel 3 plaat 12. Foto: N Ai.

De aanvankelijke overwinning op de neogotiek, die 
zeker voor een groot deel op Lelimans conto geschreven 
mag worden,.hield geen stand. Groot voorvechter als hij 
was van het eclecticisme, een bouwwijze die ook ver
nieuwende elementen kende, had hij toch geen adepten 
van naam. Dit kan deels uit de aard van het eclecticisme 
verklaard worden.

Grote invloed had Lehman op de arbeiderswoningen. 
De oplossingen die hij hiervoor vond waren zeker voor 
ons land vernieuwend en vonden veel navolging.

Lehman werd door zijn tijdgenoten tot de belangrijk
ste architecten gerekend. In onze tijd is hij op de achter
grond geraakt, maar zeker verdient zijn theoretisch 
werk meer aandacht. Hij was een architect die zijn hele 
leven met succes probeerde de Nederlandse bouwkunst 
in de ruimste zin te begunstigen.

1 Deze veronderstelling berust op bijschriften bij schetsen van 
bestaande gebouwen, door Lehman tijdens zijn verblijf in Bel
gië gemaakt: schets nr.2, ‘Dit huis bewoont de architect Du- 
mont’; schets nr.13, ‘woonhuis van den architect Cluysenaer 
tot Mei 1851 [...]’, ged. april 1851; schets nr.26, ‘copy naar het 
iste ontwerp van de Sociëteit la Concorde, op de Place d’Ar- 
mes, te Gent, zooals het echter niet is uitgevoerd geworden, 
architect M.Roelandt’. Het schetsboek bevindt zich in de UB 
van deTU te Delft.

2 Verzameling van bouwkundige ontwerpen, bekroond en uitgegeven 
door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, achtste af
levering, 1856, plaat 35-37.

3 J. H. Lehman, ‘Iets over de bouwstijl der Amsterdamse woon
huizen van de zeventiende en achttiende eeuw’, Bouwkundige 
Bijdragen 11 (1860), 423,429,455; idem, nawoord bij ‘De kunst 
der Middeleeuwen en de oorzaak van haar verval’, door E. Re- 
nan, Bouwkundige Bijdragen 15 (1867), 117; idem, ‘Over de be
naming Christelijke Bouwkunst’, Bouwkundige Bijdragen 16 
(1869), 37.

4 Bouwkundige Bijdragen 15 (1867), 117.
5 Architectura 16 (1908), nr. 26,218.
6 Sinds 1873 worden geen redactieleden meer vermeld.
7 J.H.Lehman, ‘De arbeiderswoning. Ontwerp van 48 zooda

nige woningen, gebouwd voor de Vereeniging Salerno, te Am
sterdam, op een terrein gelegen aan de Jacob van Campen- 
straat aldaar.’ 1874. Bouwkundige Bijdragen 21 (1875), 323-64.

8 Bouwkundige Bijdragen 11 (1860), bijlage 1,141.
9 J.H.Lehman, ‘Studie over de beteekenis van het Schoone’, 

De Opmerker, 1876, nr. 24.
10 J.H.Lehman, ‘Avondkout over het Schoone’, Bouwkundig 

Weekblad, 1888,168-70 en 180-83.
11 Bouwkundige Bijdragen 14 (1865), bijlage 1,57.
12 Bouwkundige Bijdragen 11 (1860), 159-60.
13 Bouwkundige Bijdragen 17 (1870), bijlage 1,61.
14 Bouwkundige Bijdragen 12 (1862), 84.
15 Bouwkundige Bijdragen 24 (1878), bijlage 2,142.
16 Bouwkundige Bijdragen 18 (1871), bijlage 1,96.
17 Bouwkundige Bijdragen 18(1871), bijlage 1,91.
18 Bouwkundige Bijdragen 18 (1871), bijlage 1,91.
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19 Bouwkundige Bijdragen 14 (1865), bijlage 1,61-63.
20 J.H.Leliman, ‘Nationaal Monument voor 1813’, Bouwkun

dige Bijdragen 14 (1865), 179-84.
21 Ibid.,181.
22 J.H.Leliman, ‘Iets over den bouwstijl der Amsterdamsche 

woonhuizen van de zeventiende en achttiende eeuw’, Bouw
kundige Bijdragen ii (1860), 428-29.

23 Bouwkundige Bijdragen 15 (1867), bijlage 1,73.
24 Lehman, op.cit. (noot 22), 430.
25 J.H.Leliman, ‘Over de benaming «Christelijke Bouw

kunst»’, Bouwkundige Bijdragen 16 (1869), 37.
26 J.H.Leliman, ‘Over den Hedendaagschen Huizenbouw’. 

Lezing voor de afdeling Rotterdam van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst. De Opmerker, 1875,11.

27 Lehman, op.cit. (noot 22), 429.
28 J.H.Lehman, nawoord bij E.Renan, ‘De kunst der Middel

eeuwen en de oorzaak van haar verval’, Bouwkundige Bijdragen 
15 (1867), 117.

29 Lehman, op.cit. (noot 22), 425-58.
30 Ibid., 433-38.
31 Bouwkundige Bijdragen 16 (1869), bijlage 2,107.
32 Bouwkundige Bijdragen 24 (1878), bijlage 2,81-92.
33 W.N. Rosé, ‘Over de aesthetica in de bouwkunst’, Bouwkun

dige Bijdragen 19 (1872), 89-184.
34 I. Gosschalk, Onze hedendaagsche wijze van bouwen vergeleken 

met die van den tijd der Renaissance, Amsterdam 1867,2.
35 Ibid., 43.
36 Ibid., 3.
37 Bouwkundige Bijdragen 14 (1864), bijlage 3,84-92.
38 Bouwkundige Bijdragen 15 (1865), bijlage 1,72-79.
39 I. Gosschalk, Over de prijsvraag voor de Monumenten ter herin

nering aan 1813, Amsterdam 1865.
40 Bouwkundige Bijdragen 11 (1859), 348-64.
41 Bouwkundige Bijdragen 18 (1871), bijlage 1,98-102.
42 Ibid., 100.
43 Ibid., 100.
44 Bouwkundige Bijdragen 14 (1865), bijlage 1,86.
45 Algemeen Handelsblad, 16 november 1852.
46 Bouwkundige Bijdragen 20 (1873), plaat 5.
47 J.H.Lehman, ‘De arbeiderswoning. Ontwerp van 48 zooda

nige woningen, toebehoorend aan de Vereeniging Salerno te 
Amsterdam 1866’, Bouwkundige Bijdragen 15 (1867), 317-42; 
idem, ‘De arbeiderswoning. Ontwerp van 48 zoodanige wo
ningen, gebouwd voor de Vereeniging Salerno, te Amsterdam, 
op een terrein gelegen aan de Jacob van Campenstraat aldaar 
1874’, Bouwkundige Bijdragen 21 (1875), 323-64.

48 AnnalesIndustnellesnr.31 (3 augustus).
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(1873), plaat 5.
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54 Bouwkundige Bijdragen 12 (1862), 359-62.
55 Bouwkundige Bijdragen 13 (1864), 129-30.

56 De Opmerker, 1867, nr.2,5; nr.3,9; nr.4,13; nr.5,17.
57 Bouwkundige Bijdragen 16 (1869), bijlage 1,138.
58 Ibid., 137.
59 Bouwkundige Bijdragen 10 (1858), 271-73; 13 (1863), bijlage 1, 

149-52; 15 (1867), bijlage 1, 63-66; 20 (1873), bijlage 1,113-14; 
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teekenen’, Bouwkundige Bijdragen 12 (1860), 205.
62 De Opmerker, 1868, nr. 43, 173-74; 1869, nr.20, 83-84 en 
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63 De Opmerker, 1869, nr.20,84.
64 Bouwkundige Bijdragen 23 (1877), bijlage 1,70-73.
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lage 2,6.
73 J.H.Lehman, ‘Een woord Bondhistorie voor mijn geëerde 

medeleden’, Bouwkundig Weekblad 18 (1898), 234. Idem, ‘Een 
Bond in hope’, Bouwkundig Weekblad 18 (1898), 377.

13 J.H.Lehman, ontwerp van een woningblok voor woning
bouwvereniging ‘Salerno’ in de Jacob van Campenstraat, Am
sterdam (1873), Bouwkundige Bijdragen, deel 21 (1875), plaat 13.

Een 'waardiggebouw’ 
voor de Maatschappij

In de maand september van 1879 kwamen de leden van 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 
Amsterdam bijeen voor hun negenendertigste Algemene 
Vergadering. Bij deze gelegenheid kwam ook de wense
lijkheid van een reorganisatie ter sprake, omdat veel 
leden van mening waren dat de Maatschappij niet meer 
naar behoren functioneerde. Zij trad bij zaken betref
fende de Nederlandse bouwkunst te weinig op de voor
grond en, zo vond men, had niet de invloed die men zou 
mogen verwachten van een vereniging die de belang
rijkste Nederlandse bouwkundigen, aannemers en vak
lieden onder haar leden telde.' Dit gevoel van onvrede 
kwam al vanaf het begin van de jaren zeventig tot uiting 
in een voortdurend teruglopend aantal leden. Op ge
noemde vergadering werd vastgesteld dat, wilde de 
Maatschappij zich blijven inzetten voor het oude ideaal, 
de bevordering van de beoefening en kennis van de 
bouwkunst in al haar facetten, zij meer naar buiten zou 
moeten treden om zo meer macht en invloed uit te 
oefenen. Omdat iedere verandering in het functioneren 
van de Maatschappij inhield dat haar wetten gewijzigd 
moesten worden, ontving het bestuur in de maanden na 
deze vergadering van haar leden verschillende voorstel
len tot wetswijziging met ideeën hoe de Maatschappij 
zich naar buiten toe beter zou kunnen profileren. Een 
van deze voorstellen, onder anderen ondertekend door 
de Amsterdamse architect J.R. de Kruyff, kwam in ja
nuari 1880 bij het bestuur op tafel.2 Dit Voorstel tot 
Wetsverandering had als belangrijkste punt het stichten 
van een eigen ‘Maatschappelijk Gebouw’, waarin verga
deringen, tentoonstellingen en een vrij toegankelijke 
bibliotheek onderdak zouden krijgen. Een dergelijk ge
bouw zou het kloppend hart van de Maatschappij wor
den en, volgens de indieners van het voorstel, een be
langrijk middel zijn om meer naar buiten te treden en in 
aanraking te komen met het publiek. Het Maatschappe
lijk Gebouw kwam er uiteindelijk, maar niet zonder slag 
of stoot, en het eindresultaat was wel heel anders dan 
de oorspronkelijke indieners van het plan zich hadden 
voorgesteld.

Constance Moes

Voorgeschiedenis: de behuizingen van de Maatschappij 
Vanaf haar oprichting in 1842 had de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst achtentwintig jaar lang geen 
eigen gebouw, een situatie die veel gevraagd moet heb
ben van het improvisatietalent van de bestuursleden. In 
de eerste jaren werden leden- en bestuursvergaderingen 
gehouden in een gehuurde zaal in het lokaal ‘De Fran- 
sche Tuin’ in de Elandstraat, zoals in die tijd meer ver
enigingen deden. Het archief bevond zich ten huize — of, 
zoals men wel zei, ‘in de boekenkast’ - van de secretaris. 
In deze situatie was het niet gemakkelijk een bibliotheek 
op te bouwen en jaarlijks twee tentoonstellingen van 
bouwkundige ontwerpen te organiseren, zoals bij de op
richting was besloten.3 Van een voor alle leden bruikbare 
bibliotheek was er tot 1885 dan ook niet echt sprake. De 
verschillende elkaar opvolgende besturen zagen wel de
gelijk het belang in van een bouwkundige bibliotheek 
voor de leden, maar men was van mening dat het samen
stellen, bewaren en toezicht houden daarop te veel geld 
en moeite zou kosten. Wel accepteerde het bestuur ge
schenken voor de bibliotheek, bijvoorbeeld van ereleden, 
en deze boeken werden vermoedelijk ook bij de secretaris 
thuis bewaard. Het andere voornemen, het organiseren 
van tentoonstellingen voor leden, was beter te verwezen
lijken. Deze werden gehouden tijdens de halfjaarlijkse 
Algemene Vergaderingen (ledenvergaderingen) in mei en 
september, en vanaf 1854 ook op de dag daarna tijdens de 
Algemene Bijeenkomst van Leden.4 Zé hadden ten doel 
de leden in de gelegenheid te stellen werk van vakgenoten 
te zien en te vergelijken. Doorgaans omvatten ze aller
eerst de inzendingen op de door de Maatschappij uitge
schreven prijsvragen; daarnaast tekeningen, voor die ge
legenheid geschonken door leden en niet-leden, en teke
ningen afkomstig uit het archief van de Maatschappij, 
zoals opmetingstekeningen en schetsen bestemd voor 
de uitgave Afbeeldingen van Oude Bestaande Gebouwen? 
Zo kon men tijdens de vergadering van mei 1862 onder 
andere tekeningen zien van de Doelen in Gorkum, van 
de zij-ingang van de Oude Kerk in Amsterdam en van 
een ‘gevel’ op het kerkhof in Deventer. Enkele jaren later 
vulde men dergelijke architectuurtekeningen aan met
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i Jurriaan Kok, Antwoord op de prijsvraag voor een Gebouw 
voor Permanente Tentoonstelling, bekroond ontwerp, 1884. 
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boeken, bouwmaterialen en soms technische ‘toestellen’.6
Omdat het archief met de jaren steeds omvangrijker 

werd, huurde het bestuur in 1850 een vaste ruimte, en 
wel in Hotel De Ster in de Nes: een kamer op de begane 
grond voor bestuursvergaderingen en een op de eerste 
verdieping voor het archief. Vanaf 1867 tenslotte huurde 
men een heel huis aan de Wijde Kapelsteeg 2. Ruimte 
voor de ledenvergaderingen was daar echter nog steeds 
niet: deze werden gehouden in een zaal van de etablisse
menten Odeon of Bellevue of in een van de lokalen van
het Genootschap Natura Artis Magistra.

Deze situatie was niet bevredigend. Om te beginnen
was er binnen de afdeling Amsterdam van de Maat
schappij de behoefte ontstaan aan een gebouw waar de 
leden elkaar vaker dan tijdens de halfjaarlijkse vergade
ringen konden ontmoeten. In januari 1870 deed deze Af
deling het bestuur een voorstel om samen een ‘lokaal’ te 
stichten voor het houden van vergaderingen, tentoon
stellingen en bijeenkomsten en ter bevordering van ge
zellig verkeer. Het bestuur vond het echter geen geschik
te tijd voor het stichten van een gebouw7; het ledental 
daalde immers en van de overgebleven leden was maar 
een kleine groep actief. Het vond het verstandiger om, 
toen de gelegenheid zich in 1878 voordeed, het kleine 
pand aan de Wijde Kapelsteeg te kopen.

Daarnaast gingen er binnen de Maatschappij steeds 
meer stemmen op voor het stichten van een eigen ge
bouw, met het doel zich als vereniging meer naar buiten 
te profileren. Rond 1870 was de eerste lichting bouw
kundigen, afgestudeerd aan de Polytechnische School 
in Delft, lid geworden van de Maatschappij (onder an
deren C.Muysken, C.T.J.L.Rieber, T.J.Nieuwenhuis, 
J. F. Metzelaar, Th. G. Schill).8 Met name zij wilden de 
objectieve en terughoudende positie die de wat logge en 
gezapig geworden Maatschappij in het openbare leven 
innam ombuigen tot een meer naar buiten tredende. En 
hoe kon de Maatschappij als architectenvereniging dat 
beter doen dan door zich in het stadsbeeld te manifes
teren met een eigen gebouw, liefst ontworpen door 
eigen leden naar opvattingen die de Maatschappij voor
stond? Wellicht was het kort daarvoor gereedgekomen 
gebouw van de bevriende Maatschappij voor den Wer
kenden Stand aan de Kloveniersburgwal een voorbeeld.’ 
Het was dan ook niet toevallig dat de meeste onderteke
naars van het Voorstel tot Wetsverandering van januari 
1880 behoorden tot deze genoemde twee groepen.

Het ideale Maatschappelijk Gebouw In het Voorstel dat 
in 1880 aan het bestuur werd voorgelegd, stond be
schreven hoe het gebouw voor de Maatschappij eruit 
zou moeten zien.10 Het moest bevatten:

1 Een artistiek ingerichte zaal voor het houden van verga
deringen en bijeenkomsten, voor het houden van voor
drachten, kunstbeschouwingen, etc., geschikt om op be
schikbare dagen voor soortgelijke doeleinden te worden 
verhuurd.

2 Een bibliotheek, toegankelijk voor leden en niet-leden - 
de laatsten tegen een kleine entree — voorzien van een 
goede verzameling detailwerken op het gebied van con
structie, baksteenbouw, houtarchitectuur, metaalbewer
king, gevelversiering in terracotta, tegelwerk, etc. Zij zou 
vooral bezocht moeten worden door aankomende archi
tecten, ambachtslieden en leerlingen, geholpen door de 
secretaris der Maatschappij.

3 Een permanent tentoonstellingslokaal voor construc
tieve en decoratieve bouwmaterialen, bekroonde prijs
vraagontwerpen, tekeningen, etc.

4 Het archief en (zo nodig) een woning voor de bezoldig
de secretaris, tevens bibliothecaris en custos der verza
melingen.

Na deze praktische beschrijving werden de decoratie en 
de inrichting van de belangrijkste zalen beschreven: de 
vergaderzaal zou een keur moeten bieden aan meubels, 
faience, wandbetimmering met gelegenheid tot het 
plaatsen van kunstvoorwerpen, decoratief schilderwerk, 
een hoog kamerfries en een gecassetteerd plafond. De 
vensters moesten veelkleurig gebrandschilderd glas be
vatten. In het tentoonstellingslokaal zouden de muren 
bedekt moeten zijn met binnen- en buitenlands tegel
werk, de zoldering met alle soorten van plafondversie
ring, de vensters met variëteiten van glas. Hier kon, te
gen betaling, plaatsruimte aan binnen- en buitenlandse 
leveranciers verhuurd worden. Men nam aan dat ook een 
groot deel van de artistieke inrichting van het gebouw 
door leveranciers als reclame in bruikleen zou worden 
gegeven.

Het is opvallend dat er in deze beschrijving met geen 
woord wordt gerept van exterieur of stijl van het gebouw. 
Kennelijk dacht men aanvankelijk aan een bestaand ge
bouw. Veel aandacht werd er, zoals gezegd, besteed aan 
de decoratie van de zalen en aan de produkten van kunst
nijverheid die daarvoor moesten worden gebruikt. Dit 
verraadt de invloed van een van de opstellers van het 
Voorstel, J.R. de Kruyff. Deze architect was in de jaren 
zeventig een actief ijveraar voor de verbetering van het 
Nederlandse nijverheidsprodukt en hij was nauw betrok
ken bij de organisatie en inrichting van de internationale 
tentoonstelling ‘Kunst toegepast op Nijverheid’, die in 
1877 in Amsterdam werd gehouden." In het interieur van 
het gebouw hoopte De Kruyff zijn idealen ten aanzien 
van een goed Nederlands kunstnijverheidsprodukt door 
samenwerking tussen kunst en industrie gerealiseerd te 
zien. Door in het gebouw het kunstzinnige element een

rol te laten spelen en de vergaderzaal mede te bestem
men voor lezingen en kunstbeschouwingen wilde hij ook 
kunstlievende leden de deuren van de Maatschappij bin
nen halen. Hoopte hij misschien ook dat de Maatschap
pij hiermee een goede concurrent zou worden van het 
steeds in ledental toenemende Amsterdamse genoot
schap Architectura et Amicitia? Hoe het ook zij, het 
stond voor De Kruyff en de zijnen vast dat een nieuyv 
gebouw alleen kans van slagen had als het fraai en groot 
zou wordens opgezet. Men schatte de kosten dan ook op 
het aanzienlijke bedrag van honderdduizend gulden.

Wie nu de Maatschappij een beetje kende wist dat bij 
het invoeren van vernieuwingen of veranderingen de 
financiën vaak een struikelblok vormden. De vereniging 
bezat nauwelijks eigen vermogen en bekostigde de lo
pende zaken (publikaties, secretariaat, zaalhuur, me
dailles voor de prijsvragen, enz.) uit de contributiegel- 
den. Voor bijzondere evenementen en publikaties was 
het bestuur afhankelijk van wat de leden wilden afstaan. 
Een dergelijk groot bedrag als voor de stichting van een 
gebouw nodig was zou echter geleend moeten worden, 
wat een financieel risico inhield. Om het plan nu niet 
direct op de financiën te laten stranden was in het Voor
stel tot Wetsverandering een berekening opgenomen 
hoe jaarlijks de rente voor de honderdduizend gulden 
kon worden opgebracht.'1 Al met al leek het een aan
trekkelijk plan. Het Voorstel werd als leidraad genomen 
voor het opstellen van de Nieuwe Wet van de Maat
schappij, die met slechts enkele wijzigingen in de Alge
mene Vergadering van mei 1880 werd aangenomen.'3 In 
september van hetzelfde jaar werd er, om deze wet uit 
te voeren, een nieuw bestuur gekozen met C.Muysken 
als voorzitter, P.J. H.Cuypers als vice-voorzitter en 
C.T.J. L. Rieber als secretaris.'4

Hoewel Muysken geen ondertekenaar was van het 
Voorstel tot Wetsverandering, was hij, als Delfts alum
nus, een groot voorstander van het stichten van een 
‘waardig gebouw’ voor de Maatschappij. Wie de notu
len van de bestuursvergaderingen doorleest constateert 
dat de meeste leden van de Maatschappij van het begin 
af aan veel — voornamelijk financiële — bezwaren hadden 
tegen een eigen gebouw en dat Muysken voortdurend in 
de weer is geweest om tegenstanders en twijfelaars tot 
andere gedachten te brengen. Dit bleek al direct toen het 
bestuur in december 1880 een geschikt pand had gevon
den aan de Nieuwe Herengracht en voor de aankoop 
hiervan op 1 maart 1881 een buitengewone ledenvergade
ring bijeenriep.'5 Veel leden twijfelden, waren bang voor 
de financiële gevolgen van de aankoop en men realiseerde 
zich dat eigenlijk alleen de Amsterdamse leden van een 
dergelijk gebouw profijt zouden hebben. Muysken en 
medebestuurslid De Kruyff * verdedigden de plannen 
voor een eigen gebouw met het argument dat het nu een

maal vastgelegd was in de Nieuwe Wet van 1880 en dus 
doorgang moest vinden. Muysken wees de leden boven
dien op het belang van een permanente tentoonstelling 
van bouwmaterialen. In het Voorstel tot Wetsverande
ring was de tentoonstelling (punt 3) even belangrijk als de 
vergaderzaal, de bibliotheek en het archief. Doordat nu 
de nadruk werd gelegd op de Permanente Tentoonstel
ling als belangrijke bron van inkomsten, kwam het 
zwaartepunt van het gebouw steeds meer bij het ten- 
toonstellingsaspect te liggen, zozeer zelfs dat Muysken 
al snel zou spreken van het ‘Gebouw voor Permanente 
Tentoonstellingen’.

Wat stelde het bestuur zich bij deze Permanente Ten
toonstelling voor? Zeker De Kruyff had daar ideeën 
over. Het zou een doorlopende tentoonstelling moeten 
worden van telkens wisselende constructieve en decora
tieve bouwmaterialen en andere produkten van kunst- 
industriële aard, uit zowel binnen- als buitenland. 
Hiermee lag de Tentoonstelling in het verlengde van de 
Nijverheidstentoonstellingen die vanaf 1807 met regel
matige tussenpozen in Nederland werden georgani
seerd. Hun doel was een beeld te geven van de ontwik
kelingen binnen de Nederlandse nijverheid en inzenders 
te stimuleren tot betere produkten, zodat de consument 
het Nederlandse produkt zou leren kennen en prefe
reren boven buitenlandse produkten. De Permanente 
Tentoonstelling had naast dit voorlichtende karakter 
ook de functie van een soort beurs of markt. Opdracht
gevers, architecten en aannemers konden er een keuze 
maken en bestellingen doen in plaats van het gebruike
lijke aanvragen van modellen of modellenboeken. De 
Maatschappij had al enige ervaring op dit gebied. In 
1853 had zij, in samenwerking met de Vereeniging van 
Volksvlijt, een tentoonstelling van bouwmaterialen ge
organiseerd.'6 Bovendien waren er dus de halfjaarlijkse 
tentoonstellingen tijdens de Algemene Vergaderingen. 
Deze waren echter beperkt van opzet en alleen voor le
den. De Permanente Tentoonstelling zou voor een veel 
groter publiek toegankelijk zijn en men had dan ook een 
grootse opzet voor ogen. Als voorbeeld zag De Kruyff 
het in 1871 opgerichte Kunstnijverheidsmuseum in We
nen en vooral het Rothe Schloss in Berlijn (1881), dat 
meer een praktisch karakter had.'7 In Amsterdam be
stonden er al markten op kleinere schaal, zoals de 
‘Monsterzaal voor fijne bouwartikelen’ van J. N. Schel- 
tema in de Berenstraat, waar vooral Franse en Ameri
kaanse bouwmaterialen te zien waren. Maar dit was niet 
de opzet die de Maatschappij voor ogen had.

Ondanks de geschetste voordelen van een Permanente 
Tentoonstelling werd uiteindelijk toch afgezien van aan
koop van het pand, vanwege te veel tegenstand in de eigen 
gelederen.
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De veertigjarig-jubileumtentoonstelling In dezelfde tijd 
moest het bestuur plannen maken voor de viering van 
het veertigjarig bestaan van de Maatschappij en oud- 
voorzitter en erelid J.H. Lehman stelde voor dit te doen 
met een grote tentoonstelling ‘Bouwmaterialen en Tee- 
keningen’. Dit zou een tentoonstelling worden van pro- 
dukten van kunst en nijverheid, ook weer in de trant van 
de Nederlandse nijverheidstentoonstellingen. Kunste
naars en fabrikanten zouden de gelegenheid krijgen er 
hun produkten te tonen tegen betaling van plaatsgeld. 
Het bestuur had enkele bezwaren tegen het evenement, 
maar zag als voordeel dat het zo de kans kreeg om te pei
len of er werkelijk behoefte bestond aan een dergelijke 
tentoonstelling.'8 Er werd een tentoonstellingscommis
sie ingesteld voor de organisatie en werving van inzen
ders en het entreegeld werd bepaald op vijftig cent.1’ 
Via bestuurslid Cuypers kon de tentoonstelling gehou
den worden op een van de binnenplaatsen van het in 
aanbouw zijnde Rijksmuseum, hetgeen extra cachet aan 
het evenement verleende. Ook werd er ter gelegenheid 
van het jubileum een prijsvraag uitgeschreven, met als 
onderwerp een ‘Vereenigingsgebouw voor beoefenaars 
der Bouwkunst en daaraan verwante kunsten’, waarvan 
de inzendingen op de tentoonstelling te zien zouden 
zijn.20

Op 28 augustus 1882 werd de jubileumtentoonstelling 
geopend, voorafgegaan door de zesenveertigste Alge
mene Vergadering en een feestrede door J.J. van Vloten. 
Hoewel de tentoonstelling niet groot was opgezet, was 
het bestuur tevreden. In een maand tijd waren er 650 be
zoekers geweest, niet alleen vaklieden maar ook geïnte
resseerd publiek, hetgeen naar ieders overtuiging duidde 
op de levensvatbaarheid van de Permanente Tentoon
stelling.
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Het eerste en het tweede financiële plan Na het jubileum 
werd de discussie over een eigen gebouw weer voortge
zet. Het was nu de afdeling Amsterdam, tot dan toe de 
stuwende kracht achter het plan, die in een speciale ver
gadering met het bestuur haar twijfels uitsprak. Zij wilde 
eigenlijk alleen een ‘Gebouw voor Samenkomsten’ met 
een bibliotheek en een vergaderzaal en zag dat onder in
vloed van De Kruyff het plan weleens te duur zou kun
nen worden,21 vooral omdat het inmiddels duidelijk was 
geworden dat een geschikt bestaand gebouw onvindbaar 
was en De Kruyff en Muysken veel voelden voor het 
stichten van een nieuw gebouw.22 Pas toen Muysken hun 
de verzekering gaf dat de Permanente Tentoonstelling 
het plan financieel kon dragen, gaven ze zich gewonnen. 
Muysken gaf daarop de commissie die de jubileumten
toonstelling had georganiseerd de opdracht een finan
cieel plan te maken om een nieuw gebouw definitief door 
de eerstvolgende Algemene Vergadering te loodsen.23

2 Th.G.Schill en D. H. Haverkamp, Antwoord op de prijs
vraag voor een Gebouw voor Permanente Tentoonstelling, be
kroond ontwerp, 1884, uit Bouwkundig Weekblad4 (1884), 39.
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3 Th.G.Schill en D.H. Haverkamp, Gebouw voor de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, voorgevel, 1884. 
Collectie Ned. Architectuurinstituut. Archief Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst. Foto: NAi.

4 Th.G.Schill en D.H.Haverkamp, Gebouw voor de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, lengte- en dwars
doorsnede, 1884.

Collectie Ned. Architectuurinstituut. Archief Maatschap
pij tot Bevordering der Bouwkunst. Foto: NAi.

Een ‘waardig gebouw ’ voor de Maatschappij CONSTANCE MOES

In het eerste financiële plan beraamde de commissie 
de kosten van een terrein in de stad (500 vierkante me
ter) en een gebouw tezamen op 60000 gulden. Bracht 
men daarop de inkomsten uit de verkoop van het huis 
aan de Wijde Kapelsteeg in mindering, dan bleef er een 
bedrag van 48 000 gulden over. Dit moest door de leden 
worden opgebracht of geleend. De inkomsten schatte 
men op 5400 gulden per jaar.24 Dertigduizend gulden 
voor een groot gebouw was toen ook al niet veel en het 
moest dus volgens de commissie een eenvoudig gebouw 
worden, ‘niet meer dan een ruwe kast met een door glas 
bedekte kap’, die gedecoreerd en gemeubileerd zou wor
den door de inzenders van de tentoonstelling. Men zou 
dit dan later altijd nog kunnen uitbreiden. Bij het plan 
voegde de commissie een schets waarop duidelijk te 
zien is dat een groot deel van de begane grond en de 
eerste verdieping werd bestemd als tentoonstellings
ruimte. Het ideaal van een groots opgezet Maatschap
pelijk Gebouw werd in uiterst praktische termen ver
taald. Ondanks veel twijfels onder de leden werd het 
plan uiteindelijk in de Algemene Vergadering van 31 mei 
aangenomen, dankzij druk van Muysken, De Kruyff en 
Rieber.25 In juli 1883 vond het bestuur na enig zoeken 
een geschikt bouwterrein van 400 vierkante meter, gele
gen aan de Marnixstraat vlak bij het Leidseplein en 
grenzend aan het etablissement Maison Stroucken.26 De 
commissie maakte nu een tweede financieel plan, dit
maal toegespitst op het terrein aan de Marnixstraat.27 
Op de ledenvergadering van september 1883 werd dit 
tweede plan zonder protesten goedgekeurd en een lijst 
waarop de leden zich konden intekenen voor obligaties 
werd direct volgetekend voor 14000 gulden.2 Ook in de 
loop van oktober bleef er geld binnenkomen. Toen het

ernaar uitzag dat het benodigde bedrag gehaald zou 
worden, schoot Muysken de koopsom voor en kon ein
delijk met concrete plannen voor het gebouw worden 
begonnen.

De prijsvraag voor het Gebouw voor Permanente Tentoon
stelling De gebruikelijke manier in de negentiende eeuw 
om aan een goed ontwerp voor een gebouw te komen was 
het uitschrijven van een prijsvraag, en de Maatschappij 
vormde hierop geen uitzondering. Op 1 november 1883 
schreef het bestuur onder de eigen leden een prijsvraag 
uit voor een te stichten ‘Gebouw voor Permanente Ten
toonstelling van Bouwartikelen, Teekeningen enz.’ Het 
programma van eisen was opgesteld door de bestuurs
leden Muysken, Cuypers en Rieber, waarbij werd uitge
gaan van het Voorstel tot Wetsverandering van 1880, het 
tweede financiële plan en van een persoonlijk ontwerp- 
schetsje van Muysken.29 In het Bouwkundig Weekblad 
werd het programma bekend gemaakt.30 Om te beginnen 
gaf men een schetsje van de vorm van het perceel. Een 
probleem was dat slechts twee kleine muren los stonden 
van de belendende panden, zodat er grotendeels gewerkt 
zou moeten worden met daklichten in plaats van ramen. 
Vervolgens werd beschreven welk soort ruimten het ge
bouw moest bevatten.31 In deze beschrijving hield men 
zich globaal aan het schetsplan van 1883, met het verschil 
dat, op een vestibule en kantoortje na, de gehele begane 
grond was bestemd voor de Permanente Tentoonstelling 
en dat er een extra verdieping werd toegevoegd, waar de 
archiefkamer en de conciërgewoning moesten worden 
ondergebracht.

Wat betreft het exterieur en de stijl van het gebouw 
gaf men geen uitgebreide richtlijnen. Er werd volstaan

met de aanwijzing dat het gebouw in hoofdzaak uit bak
steen met spaarzame gebruikmaking van bergsteen (na
tuursteen) moest worden opgetrokken. De goede lezer 
begreep meteen dat de programmacommissie dacht aan 
een ontwerp geïnspireerd op de stijl van de Hollandse 
renaissance, een stijl die door twee van hen en door vele 
anderen binnen de Maatschappij gezien werd als de na
tionale bouwstijl bij uitstek. Vooral Eugen Gugel en zijn 
leerlingen aan de Polytechnische School pasten deze 
stijl in de jaren zeventig en tachtig toe. Van Muysken 
bijvoorbeeld was kort daarvoor het kasteel Oud-Wasse- 
naar in deze stijl gereedgekomen (1876-79).32 Voorts was 
er de praktische aanwijzing dat de gevel zo ontworpen 
moest worden dat er Nederlandse bouwartikelen als re
clame op konden worden aangebracht en dat het ge
bouw zonder al te ingrijpende wijzigingen veranderd 
zou kunnen worden in drie afzonderlijke woningen; dit 
laatste als een veilig achterdeurtje indien het plan zou 
uitlopen op een financiële catastrofe. Bij het ontwerp 
moest een begroting worden gevoegd die de 40 000 gul
den niet te boven ging. Een vreemde zaak was dat de 
inzendingen al drie weken na de uitschrijving ingele
verd moesten worden. Dit zou later in een Algemene 
Vergadering de kritiek ontlokken dat er vermoedelijk al 
een ontwerp klaarlag, maar hiervan zijn geen bewijzen 
gevonden. Voorts was heel ongebruikelijk dat aan alle 
inzenders werd gevraagd zes leden te noemen die zij 
graag als jurylid zouden zien. Dit leidde tot de volgende 
jury, samengesteld uit bestuursleden en gekozen leden: 
C.Muysken, J.R. de Kruyff, E.Gugel, zijn oud-leerlin- 
gen Th. Sanders, W.C.Metzelaar en F.J. Nieuwenhuis, 
de Amsterdamse architecten P. F. Laarman en J. H. Leh
man, en verder de Rotterdamse architect J.Verheul Dzn.

(ook een oud-leerling van Gugel en schepper van de 
Rotterdamse schouwburg in neorenaissancestijl), uit 
Den Haag de architect H. P.Vogel en H. Cramer (een van 
de directeuren van de Haagse Academie van Beeldende 
Kunsten), en tenslotte de kunstminnaar W.H.Veth.

De zevenendertig inzendingen die op tijd binnenkwa
men werden eerst twee dagen tentoongesteld in het ge
bouw van de bevriende Maatschappij voor den Werken
den Stand aan de Kloveniersburgwal. Daarna boog de 
jury zich over de ontwerpen, maar kon niet tot een eens
luidend oordeel komen en nodigde vijf deelnemers uit 
aan een tweede ronde mee te doen. Het ontbreken van 
het juryrapport laat ons omtrent de redenen hiervoor 
helaas in het ongewisse. Het is niet waarschijnlijk dat de 
ontwerpen om hun bouwstijl werden afgekeurd. De in
dieners wisten welke stijl van hen werd verwacht en in 
een korte bespreking van de inzendingen in het Bouw
kundig Weekblad werden de gevels door het gebruik van 
baksteen en natuursteen ‘pittoresk’ genoemd en gepre
zen als ‘rustig’ of ‘passend bij het karakter van het ge
bouw’.33 Veeleer waren de ingediende plannen niet dui
delijk genoeg, was voor de tentoonstellingsruimte niet 
het maximale grond- en muuroppervlak benut of was de 
begroting niet voldoende gedetailleerd. Voor de tweede 
ontwerpronde vroeg de jury, behalve een tekening van de 
gevel en plattegronden, ook twee doorsneden van het 
gebouw en een uitvoerige kostenbegroting.

Op 7 januari 1884 werden de vijf ontwerpen van de 
tweede ronde ingediend. Wederom ontbreekt een jury
rapport en rest ons als enige bron van informatie een 
verslag in het Bouwkundig Weekblad?4 Evenals in de eer
ste ronde werd er bij de beoordeling van de tweede ron
de vooral gelet op praktische zaken, zoals de maximale
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benutting van de oppervlakte, wijze van verlichting van 
de tentoonstellingsruimte en financiële haalbaarheid van 
het ontwerp.35 Uiteindelijk werden de ontwerpen met de 
motto’s ‘Bramante’ en ‘Cirkel met een schuine lijn’ als de 
beste uitgekozen en bekroond met een zilveren medaille. 
Ze waren afkomstig van respectievelijk Jurriaan Kok 
uit Rotterdam en Th.G.Schill en D.H. Haverkamp uit 
Amsterdam.

In beide ontwerpen was, zoals te verwachten viel, ge
kozen voor dezelfde stijl, geïnspireerd door de Hollandse 
architectuur van de late zestiende en vroege zeventiende 
eeuw. Het ontwerp van Kok is vier vensters breed en drie 
hoog. De linker hoekrisaliet, waarin zich de ingang be
vindt, is bekroond door een trapgevel. De gevel van 
Schill en Haverkamp is drie vensters breed en drie hoog, 
met beide hoektraveeën geaccentueerd door een hoog 
mansardedak. Het ontwerp doet door de symmetrie 
strak en haast classicistisch aan en mist enigszins het 
schilderachtige, de stijl zo eigen. De plattegronden van 
beide ontwerpen lijken zo sterk op elkaar dat men zou 
denken aan een voorgeschreven indeling.

Op de begane grond ziet men de drie tentoonstel
lingszalen, waarvan een voorzien is van een galerij ter 
hoogte van de eerste verdieping. Op de verdieping liggen 
aan de straatzijde de bestuurskamer en de vergaderzaal. 
Achter de vergaderzaal is de galerij en achter het trap
penhuis de bibliotheek. Op de tweede verdieping zijn 
een tekenkamer, een opbergruimte en een conciërge
woning.

Vooral door de uitwerking van het interieur en de mo
numentale trappartij werd het ontwerp van Kok door de 
jury ‘genialer’ genoemd. Dit ging echter wel ten koste 
van de tentoonstellingsruimte. Voor uitvoering koos de 
jury dan ook het eenvoudige en sobere ontwerp van 
Schill en Haverkamp met maximale benutting van de 
tentoonstellingsruimten, nauwelijks decoratie en boven
dien, en dit lijkt doorslaggevend te zijn geweest, een uit
voerige en degelijke begroting. Th. G. Schill was wat be
treft het gebouw een echte insider. Hij was medeonder
tekenaar geweest van het Voorstel tot Wetsverandering 
in 1880, maakte deel uit van de commissie die het eerste 
en het tweede financiële plan van het gebouw had opge
steld en was bovendien oud-leerling van bestuurs- en 
jurylid Gugel.

Begin februari 1884 werd er een bouwcommissie be
noemd, die vermoedelijk enkele veranderingen aan het 
gebouw adviseerde. Het plan dat in juni 1884 ter goed
keuring naar b &w werd gestuurd heeft niet meer de 
twee hoge mansardekappen, voorts drie dakvensters in 
plaats van twee, en de gietijzeren nokversiering op het 
dak ontbreekt.36 Ook het interieur is eenvoudiger ge
worden: de betimmeringen van vestibule, vergaderzaal 
en bibliotheek zijn weggelaten.

In maart 1884 was al feitelijk met de bouw begonnen 
door de publieke aanbesteding van de funderingswer
ken, en op 8 mei werd door oud-voorzitter en erelid van 
de Maatschappij J.H.Lehman en zijn zoontje de eerste 
steen gelegd.37 Symbolisch metselde hij twee stenen met 
een authentiek laat-zestiende-eeuws reliëfornament op 
de funderingsvloer. Van de gebeurtenis werd door me
juffrouw Valkenburg een schilderij gemaakt, dat later in 
de vergaderzaal zou komen te hangen. Tijdens de bouw 
bleek dat er nog meer bezuinigd moest worden, omdat 
de bouwkosten tegenvielen: het inwendige van het ge
bouw kreeg geheel kale wanden en ook voor meubels 
was geen geld meer. Gelukkig waren er tijdens de bouw 
fabrikanten die al geschenken aanboden om het gebouw 
te decoreren, maar toen rond 21 maart 1885 het secreta
riaat van de Maatschappij verhuisde naar de Marnix- 
straat, was er nog maar weinig te zien van de grootse en 
artistieke inrichting die met name De Kruyff oorspron
kelijk voor ogen had gestaan. Toch stemde het nieuwe 
gebouw tot vreugde. Op 20 mei 1885 vond de feestelijke 
opening plaats van de Permanente Tentoonstelling, in 
tegenwoordigheid van burgemeester Van Tienhoven, 
twee wethouders en vertegenwoordigers van zusterver
enigingen. In zijn openingstoespraak zei Muysken dat 
het doel dat men zich in 1880 bij de wetsverandering had 
gesteld nu gerealiseerd was. Het gebouw en de Perma
nente Tentoonstelling garandeerden een voortdurend 
contact met het publiek. Ook zou de Permanente Ten
toonstelling leiden tot de bloei van de Nederlandse 
bouwkunst, kunst en kunstnijverheid en zij zou daarmee 
ook de invloed van de Maatschappij verhogen.38 Na een 
feestelijk dagprogramma hield men ’s avonds de eerste 
Algemene Vergadering in de nieuwe vergaderzaal. Deze 
was voor de gelegenheid gedecoreerd met de stedemaagd 
van Amsterdam en met de portretten van Jacob van 
Campen en Hendrik de Keyser, naar algemeen bevinden 
de twee grootste bouwkunstenaars die Nederland ooit 
had voortgebracht.

Het nieuwe gebouw: exterieur en interieur In de jaren na 
1885 leek het gebouw de Maatschappij nieuw leven in te 
blazen en ook het ledental nam weer toe. De vergader
zaal werd af en toe verhuurd voor vergaderingen en exa
mens en het kantoortje aan agenten van bouwmateria
len. Van de bibliotheek werd goed gebruik gemaakt, al 
werd zij uiteindelijk niet toegankelijk voor publiek. Er 
lagen voor de leden actuele stukken ter inzage, zoals 
prijsvragen, brochures en plaatwerken, en er was een 
verzameling bestekken om te raadplegen.39 Voorts hield 
de afdeling Amsterdam er iedere vrijdagavond een lees
tafel. Ook de tentoonstelling bood volop reden tot te
vredenheid. In het eerste jaar telde men 2960 bezoekers. 
Helaas bleek wel dat men de inkomsten iets te optimis
tisch had geschat.40

5 Th.G.Schill en D.H.Haverkamp, Gebouw van de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402, 
Amsterdam. Collectie Ned. Architectuurinstituut. Archief 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Foto: NAi.

Het exterieur van het gebouw stemde iedereen tevre
den; het vormde een visualisering van de theoretische 
en praktische uitgangspunten van de Maatschappij. De 
gevel was, zoals gezegd, opgetrokken in Hollandse re
naissancestijl en werd extra verlevendigd door de ge
schenken van leveranciers van bouwmaterialen en van 
kunstnijverheidsprodukten, die op de gevel waren aan
gebracht. Het gebouw was drie vensters breed en drie 
verdiepingen hoog. Op de begane grond werd de bak
steen afgewisseld met natuurstenen banden (speklagen), 
waarin geheel links de ingangspartij met daarnaast vier 
vensters met rondbogen was opgenomen. De verdieping 
werd afgesloten door een hoofdgestel met een fries van 
gekleurde, geglazuurde tegels. De eerste verdieping was 
duidelijk de hoofdverdieping, met drie monumentale 
vensters, elk bekroond door een hoofdgestel met daar
boven een hoogveld, gedragen door bakstenen halfzuil- 
tjes rustend op consoles. Deze hoogvelden waren gevuld 
met door loofwerk omgeven reliëfportretten van Jacob 
van Campen, Hendrik de Keyser en Artus Quellinus, 
een geschenk van de Quellinusschool, een op initiatief 
van Cuypers opgerichte kunstnijverheids- en teken
school in Amsterdam.4' Tussen de vensters waren twee 
cartouches aangebracht in glasmozaïek op goudgrond, 
met daarin de personificaties van de Architectuur en de 
Decoratieve Kunsten.42 De mozaïeken waren een ge
schenk van de firma Johann Odorico in Frankfurt, een 
gulle leverancier die meer geschenken beschikbaar stel
de voor het gebouw. Onder de kroonlijst die de gevel 
afsloot waren consoles aangebracht met daartussen ook 
weer gekleurde, geglazuurde tegels van Nederlands fa
brikaat.43 Boven de gevel was een mansardekap met 
daarin een onrustige compositie van drie kleine boog
vensters met segmentvormige frontonnetjes in het mid
den en op beide hoeken een lucarne met gekoppelde 
boogvensters. Relatief de meeste geschenken waren, 
begrijpelijk genoeg, gegeven voor de ingangspartij. Aan 
weerszijden van de deuropening waren twee gekleurde 
granieten pilasters met een koperen kapiteel en base
ment aangebracht.44 De gebeeldhouwde buitendeur was 
geschonken door de stoomtimmerfabriek Gebr. Van 
Malsen in Den Haag.

De gevel moet door het gebruik van twee soorten 
steen, beeldhouwwerk, mozaïek, gekleurde tegels en 
gekleurd glas in de vensters van de begane grond een 
levendige indruk hebben gemaakt. Helaas gold dit niet 
voor het interieur.

Het inwendige van het gebouw was eenvoudig van ka
rakter; wat er aan decoratie was aangebracht was ge
schonken. Na binnenkomst kwam men eerst in de voor- 
vestibule, waar een gedenksteen was aangebracht met 
de namen van de fabrikanten die grondstoffen en ver
sieringen voor het gebouw hadden aangeboden (en tot
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de zo gewenste samenhang tussen architectuur, kunst 
en industrie hadden bijgedragen). Hier was de vloer be
legd met terrazzomozaïek, wat een geheel nieuwe tech
niek was in die tijd.45 De wanden waren nog kaal, maar 
er waren tegeltableaus toegezegd door de fabriek Ville— 
roy & Boch in Merzig aan de Saar; het is niet uit be
schrijvingen op te maken of deze er ook inderdaad ge
komen zijn. Via een tochtdeur kwam men daarna in de 
vestibule, waar zich het trappenhuis bevond. De sober
heid die in de rest van het gebouw heerste, gold niet 
voor deze ruimte. Op de grond lagen geornamenteerde 
tegels van Villeroy & Boch, de trap was voorzien van 
een fraaie smeedijzeren leuning en het plafond rond het 
bovenlicht was versierd met stucwerk.46 Op de begane 
grond gaf een deur rechts toegang tot de drie tentoon
stellingszalen: allereerst de grote zaal aan de straatzijde 
van circa 13 bij 18 meter, die via twee boogvormige ope- 
ningen in verbinding stond met de middenzaal. Deze 
zaal liep over twee verdiepingen, met ter hoogte van de 
eerste verdieping langs drie zijden een galerij, rustend 
op eenvoudige gietijzeren zuiltjes en bereikbaar via een 
gietijzeren wenteltrap. De ruimte werd verlicht door 
een glazen kap. De kleine tentoonstellingszaal tenslotte 
lag achter de vestibule en had gedeeltelijk een boven
licht. Hier lag op de vloer ook terrazzomozaïek. Kwam 
men op de eerste verdieping, dan vond men rechts, aan 
de straatzijde, de vergaderzaal met twee grote vensters. 
De toegangsdeur van deze zaal was gedecoreerd met 
een beeldengroep en geflankeerd door twee kariatiden, 
gemaakt door Joh. Franse uit Amsterdam.47 De verga
derzaal stond in open verbinding met de galerij van de 
middelste tentoonstellingszaal, zodat deze er bij grote 
vergaderingen bij getrokken kon worden. De opening 
kon men met schotten ook sluiten. Naast de vergader
zaal lag aan de straatzijde de bestuurskamer. Deze ka
mer moet in het begin bijzonder kaal en ongezellig zijn 
geweest. In 1887 werd hij op eigen kosten van de be
stuursleden behangen, geverfd en van gordijnen en een 
kleed voorzien. Achter de vestibule (boven de kleine 
tentoonstellingszaal) lag de bibliotheek/leeskamer, ook 
sober van inrichting en zonder de betimmering met 
boekenkasten zoals aanvankelijk was voorzien. De twee
de verdieping tenslotte herbergde de conciërgewoning, 
een zolder, een bergplaats voor de uitgaven van de 
Maatschappij en een bergplaats voor tekeningen, teken
kamer genoemd. Hier werden de tekeningen bewaard 
die de Maatschappij in de meer dan veertig jaar van 
haar bestaan verzameld had. De meeste van deze teke
ningen waren aangekocht of geschonken voor een te 
schrijven Geschiedenis der Bouwkunst, en voor de uit
gave Afbeeldingen van Oude Bestaande Gebouwen.** He
laas vernielde een kleine brand in het gebouw een flink 
aantal van deze tekeningen.49

Tijdens de bouw werd in het gebouw gasverlichting 
aangelegd, maar alleen in de vestibule, de vergaderzaal, 
de bestuurskamer en de bibliotheek. Pas in 1890 kwam er 
een gasleiding in de tentoonstellingszaal, geschonken 
door de afdeling Amsterdam. Daar was iedereen blij 
mee, want nu konden op de Permanente Tentoonstelling 
verlichtings- en verwarmingstoestellen worden gede
monstreerd. De afdeling Amsterdam had ook eerder, in 
1886, als dank voor de voordelen die ze van het gebouw 
had, een dessus-de-porte geschonken voor de grote ten
toonstellingszaal, voorstellende de Kunstindustrie, ge
maakt door A. F. Gips. Verder waren er door het hele 
gebouw tegels met de bestemming van de zalen aange
bracht, gemaakt door Joost Thooft, eigenaar van de 
Delftse aardewerkfabriek De Porceleyne Fles.

Behalve de geschenken die direct een plaats in het ge
bouw kregen waren er ook toezeggingen die de opening 
niet hadden gehaald. Dit waren onder andere van Thooft 
een tegeltableau boven een van de schoorstenen, van de 
kunst- en glasschilder W.J. Dixon uit Londen een ge
brandschilderd raam en - reeds genoemd - van Villeroy 
& Boch enkele panneaux van beschilderde tegels voor de 
wanden van de voorvestibule. Beide laatstgenoemde 
namen waren ook verbonden aan de decoratie van het 
Rijksmuseum.50 Bekijkt men de lijst van schenkers, dan 
valt op dat er meer leveranciers waren die ook hadden 
geleverd aan het toen juist gereedgekomen Rijksmuseum 
(1877-85). Vermoedelijk heeft voorzitter Cuypers van 
zijn goodwill bij een aantal leveranciers gebruik gemaakt 
om geschenken voor het Maatschappelijk Gebouw te 
krijgen.

De Permanente Tentoonstelling In drie zalen op de be
gane grond van het gebouw was dus de Permanente 
Tentoonstelling gehuisvest, dagelijks van tien tot vier 
voor publiek opengesteld. Door de benarde financiële 
situatie van de Maatschappij werd er een entreegeld ge
vraagd van vijfentwintig cent, hetgeen niet gold voor de 
leden en inzenders van de Permanente Tentoonstelling.5' 
De inschrijving voor plaatsruimte op de tentoonstelling 
was aanvankelijk langzaam op gang gekomen.51 Drie 
maanden voor de opening waren er pas zestien inzenders 
en het leek erop alsof men eikaars initiatief afwachtte. 
Een maand later werden ze echter aangevuld met acht
entwintig inzenders en bij de opening op 20 mei was er 
tot volle tevredenheid voor 4000 gulden aan plaatsruimte 
verhuurd. De eerste jaren na de opening verliep alles 
naar wens, al was er weleens gemor onder de leveranciers 
over hun plaats omdat die te slecht of te donker was of 
ongunstig naast een concurrent lag. Om de tentoonstel
ling zowel voor bezoekers als voor leveranciers inte
ressant te houden werd er door secretaris Louis Rieber 
regelmatig in het Bouwkundig Weekblad een lijst van in

zenders gepubliceerd en verslag gedaan van hetgeen er 
allemaal te zien was. Dankzij deze lijsten en verslagen 
kunnen wij er een beeld van krijgen hoe de tentoonstel
ling was ingericht.

In 1885 zag deze er ongeveer zo uit: bij het binnenko
men van de grote tentoonstellingszaal zag men aller
eerst de etalage van de zinkfabriek van Ludwig Schütz 
in Zeist met produkten als zinken kapitelen, smeedijze
ren trapbalusters en gegoten koperen kapitelen. Voor de 
etalage was een gebronsd zinken beeld geplaatst, van 
oudsher een van de specialiteiten van dit bedrijf; het 
had in 1854 bijvoorbeeld ook de twee zinken adelaars 
voor het toegangshek van Artis in Amsterdam gemaakt. 
Verder was de ruimte gevuld met tafels langs de wanden 
en in het midden, en met een aantal afgeschoten ver
trekjes. Op de tafels lagen onder andere bouwornamen- 
ten van de lood- en zinkpletterij A.D. Hamburger in 
Utrecht, stenen en verschillende soorten baksteen van 
Hoekzema & Switters in Groningen, van J. N. Scheltema 
voorwerpen van gesmeed ijzer en gegoten koper, zoals 
balusters en lichtkronen, en verder gebakken mozaïëk- 
tegels, geschilderde tegels, terracotta ornamenten, mon
sters van cement, graniet, leien en pannen van E.C. Mar
tin & Co. in Zeist, asfalt, parketvloeren, tekeninstru
menten, verf, enz. Een van de ramen werd gebruikt voor 
het tentoonstellen van geschilderd glas uit het atelier van 
F.Nicolas in Roermond en in een ander raam werden 
brokken gekleurd glas tentoongesteld, die vervangen 
zouden worden door een groot venster van W.J. Dixon. 
In de middenzaal zag men onder andere monsters van 
het nieuwe portlandcement van A.W.Braat in Delft. 
Voorts stonden in afgeschoten vertrekjes produkten ten
toongesteld van de Koninklijke Zinkfabriek F.W. Braat in 
Delft, onder andere zinken bouwornamenten zoals 
lijsten, dakvensters, balustrades en spuwers, en van de 
Koninklijke Fabriek van Tegels in Harlingen.53 Van de 
heer C.H.Schneider in Amsterdam waren er voorbeel
den van door hem geschilderd behang tentoongesteld.

Naast bouwmaterialen werden er ook meubels en an
dere produkten van ‘decorateurs’ getoond. Zo waren er 
meubels en betimmeringen te zien van de stoomtim- 
merfabriek Gebr. Van Malsen in Den Haag. De fabriek 
was beroemd om het machinaal bewerken van hout voor 
meubels, lambrizeringen, cassettenplafonds en schoor
steenmantels in allerlei stijlen. Totdat de invloed van de 
Nieuwe Kunst aan deze manier van bewerken voorgoed 
een einde maakte, waren deze produkten zeer in trek. 
Een nu nog bestaand voorbeeld is de betimmering van 
de kleine eetzaal van kasteel Oud-Wassenaar (1876-79), 
ontworpen door C.Muysken.54 Een bijzonder meubel
stuk van Van Malsen dat jaar was een kast die Muysken 
had ontworpen. Het was een dergelijke samenwerking 
tussen industrie en kunstenaar die volgens De Kruyff

tot werkelijk mooie en solide voorwerpen zou leiden. 
Ook werden er meubels getoond van de timmerfabriek 
van H.P.Mutters & Zn. in Den Haag, zoals een geheel 
machinaal gemaakt schrijftafeltje in Louis xvi-stijl en 
een tafel, fauteuil en spiegel in renaissancestijl.55 Van 
de gebroeders G. en J. Cool uit Sneek waren er dertien 
marmeren schoorsteenmantels, rijk versierd met figu
ren van gips en terracotta. Centraal in de middenzaal 
stond een sculptuur van een orgelman, van Savonnière- 
steen gemaakt door de beeldhouwer Joh. Franse in Am
sterdam. Voorts was er een etalage van boekhandel en 
uitgever Joh. G. Stemler in Amsterdam met alles wat er 
op het gebied van bouwkunst en decoratieve kunsten 
was verschenen.

Behalve de tentoonstelling van bouwmaterialen orga
niseerde men in de vergaderzaal voor publiek toegan
kelijke tentoonstellingen van architectuurtekeningen, 
beeldhouwwerken, decoratieve kunsten en kunstnijver- 
heidsprodukten, misschien omdat de Permanente Ten
toonstelling toch meer de aard had van een vaktentoon- 
stelling of beurs. In de eerste tien jaar waren dit grote 
tentoonstellingen, waaraan veel zorg werd besteed. Zo 
kon men in 1885 schetsen en aquarellen zien van de de
coratieschilder Jacob Smits en beeldhouwwerken van 
onder anderen Pier Pander, A.le Comte en Joh. Franse. 
In 1886 organiseerde men maar liefst vijf tentoonstel
lingen van bouwkundige ontwerpen, een tentoonstelling 
van decoratief schilderwerk en een tentoonstelling van 
aardewerk en terracotta voorwerpen van de fabrieken 
De Porceleyne Fles, Roozenburg en de Gebroeders Ti
chelaar in Makkum. Daarnaast handhaafde men voor de 
leden de halfjaarlijkse tentoonstelling van bouwkundige 
ontwerpen, opdat zij eikaars werk konden zien. Daaraan 
bleef behoefte. Op schilderijententoonstellingen expo
seerden de architecten niet graag, omdat, naar hun zeg
gen, hun werk daar meestal in de vestibule of het entree 
kwam te hangen. Zeker tien jaar lang gedijden Maat
schappij en gebouw goed en deze jaren werden geken
merkt door enthousiasme en ijver, goed bezochte ver
gaderingen en goed bezochte excursies van leden naar 
bouwprojecten.

Een verandering van het ontwerpklimaat en nieuwe 
opvattingen over de functie van de Maatschappij / Bond 
Nederlandse Architecten maakten het gebouw met zijn 
diverse functies aan het begin van de twintigste eeuw 
langzamerhand overbodig. De verkoop van het gebouw 
in 1921 aan een n v  Maatschappij tot Exploitatie van het 
Hotel en Café Hollandais in Amsterdam stond aan het 
begin van een periode van wisselende en onduidelijke 
bestemmingen. Rond 1952 tenslotte werd het pand ver
bouwd tot Theater Calypso, nu Theater Bellevue, en 
bleef er zowel van interieur als exterieur niets herken
baars meer over.
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1 Aan het eind van de jaren zeventig ging de overheid in Neder
land zich steeds intensiever met bouwkunst bezighouden, het
geen felle discussies tot gevolg had over wat een geschikte na
tionale stijl zou moeten zijn. De Maatschappij liet zich in deze 
discussies eigenlijk nauwelijks horen. Dit kwam niet overeen 
met haar doelstellingen. Het wekte echter onvrede. Tegenover 
de door de overheid gesteunde neogotische stijl (van bijvoor
beeld P.J.H.Cuypers) stelde een aantal architecten binnen de 
Maatschappij een Neohollandse renaissancestijl.

2 ‘Voorstel tot Wetsverandering’, Bouwkundige Bijdragen 26 
(1880), 26-46. Ondertekenaars waren o.a: P.J.H.Cuypers, 
A.W. van Dam, F. W. van Gendt, A.L. van Gendt, J. Gosschalk, 
J.R.de Kruyff, J. F. Metzelaar, T.J. Nieuwenhuis, B.Reinders, 
Th. G. Schill, P.Tirion, C.Verweys, H. P. Vogel.

3 Voor de geschiedenis van de oprichting van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst zie: C.T.J. L. Rieber, ‘De 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 
1892’, Bouwkundig Tijdschrift 12 (1892).

4 Deze Algemene Bijeenkomst van Leden werd vanaf 1854 een
maal en na 1871 tweemaal per jaar gehouden. Ze was vooral 
bedoeld voor discussies en lezingen, voordrachten of verhan
delingen over wetenschappelijke onderwerpen en onderwer
pen van technische en esthetisch-theoretische aard. Daar
naast had de bijeenkomst ook een sociaal doel. Men ontmoette 
elkaar in informele sfeer, wisselde ideeën uit en vormde door 
discussie een gemeenschappelijke mening over zaken.

5 De Maatschappij begon met de uitgave van Afbeeldingen van 
Oude Bestaande Gebouwen in 1853 (de eerste aflevering was ge
wijd aan de Vleeschhal in Haarlem, een van de mooiste voor
beelden van de Hollandse renaissance). Met de uitgave van dit 
plaatwerk stelde de Maatschappij zich ten doel oude Neder
landse gebouwen, met name uit de zestiende en zeventiende 
eeuw, die historisch of stilistisch belangrijk waren en met 
sloop werden bedreigd of al gesloopt waren, te documenteren. 
Reeds bij de oprichting had eerste voorzitter D.D.Büchler 
zich positief uitgesproken over het bestuderen van goede 
bouwwerken uit het verleden, niet om slaafs na te volgen maar 
als inspiratiebron voor een eigen Hollandse bouwkunst. Zie: 
C. Moes, Voorgeschiedenis, oprichting en eerste jaren van de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, ongepubliceerd verslag 
werkcollege Kunstgeschiedenis, Vrije Universiteit, Amster
dam 1982; Tiede Boersma, Coert Peter Krabbe, ‘Geschieds- 
beeld en toekomstvisie. Daniël David Büchler (1787-1871), de 
eerste voorzitter van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst’, Jaarboek Monumentenzorg, Zwolle 1992,181-99.

6 Het doel hiervan was de leden kennis te laten maken met 
nieuwe bouwmaterialen en technieken. Op de drieënveertigste 
vergadering in mei 1878 zag men bijvoorbeeld een ventilator, 
beschilderde en verglaasde tegels, bakstenen en boek- en 
plaatwerken van boekhandelaar Joh. G.Stemler in Amster
dam. Op de vierenveertigste vergadering terracotta ornamen
ten (vazen, consoles) van J. C. Stoeller in Arnhem en zinkorna- 
menten van de Koninklijke Zinkfabriek F.W. Braat in Delft.

Ook het tijdschrift van de Maatschappij, Bouwkundige Bij
dragen (na 1881 Bouwkundig Tijdschrift), bracht de leden op de 
hoogte van nieuwe materialen, constructietechnieken en tech
nische installaties zoals waterleiding, verwarming, ventilato
ren, enz.

7 Opmerkelijk is dat de afdeling Amsterdam zich daarna (in
1871) wendde tot het genootschap Architectura et Amicitia 
met het voorstel om een gemeenschappelijk lokaal te huren 
voor het houden van bijeenkomsten en tentoonstellingen en 
voor de verbetering van onderlinge contacten (Jeroen Schilt, 
Jouke van der Werf, Genootschap Architectura et Amicitia 1855- 
1990, Rotterdam 1992,44).

8 De Polytechnische School in Delft was opgericht in 1863. De 
eerste hoogleraar was E.H.Gugel (van 1864 tot 1902) en zijn 
leerlingen namen eind jaren zeventig en in de jaren tachtig 
belangrijke posities in in de Nederlandse architectuurwereld. 
Zie: Dirk Baalman, ‘Nederlands eerste hoogleraar bouwkun
de: Eugen Gugel’, De Sluitsteen 2/3 (1991), 43-66, met name 
55,S6.

9 Er waren nauwe banden tussen deze twee maatschappijen. 
Veel leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst waren ook actief binnen de Maatschappij voor den Wer
kenden Stand (o. a. erelid J. H. Lehman).

10 Bouwkundige Bijdragen 26 (1880), 39,40.
11 De Kruyff kreeg zijn opleiding aan de Kunstgewerbeschule 

in Wenen, waar de ideeën over vormgeving van meubels en 
produkten voor inrichting en versiering van het huis ver voor
uitliepen op die in Nederland. De Kruyff had vastomlijnde 
ideeën aan welke voorwaarden Nederlandse nijverheidspro- 
dukten moesten voldoen. In de zestiende en zeventiende eeuw 
was de situatie ideaal geweest. Hieraan moest men een voor
beeld nemen. Vorm en versiering van het produkt moesten in 
overeenstemming zijn met de functie. Daarnaast moesten de 
produkten ook mooi en goed zijn afgewerkt. Als ideaal zag hij 
de samenwerking tussen kunstenaar en industrie, zoals bij
voorbeeld de samenwerking tussen C.Muysken en de stoom- 
timmerfabriek Van Malsen. Om dit alles te bereiken moesten 
de mensen esthetisch worden opgevoed en goede voorbeelden 
zien. Hij pleitte voor de oprichting van een museum voor 
Kunstnijverheid met een daarbij behorende school. Het in 
1852 in Londen opgerichte Museum of Ornamental Art stond 
daarvoor model.

In 1881 werd De Kruyff eerste directeur van de pas opge
richte Rijksschool voor Kunstnijverheid in Amsterdam.

Voor de tentoonstelling ‘Kunst toegepast op nijverheid’ zie: 
Titus Eliëns, Kunst, nijverheid, kunstnijverheid, Zutphen 1990.

12 De rente kon men betalen door inkomsten, verkregen door 
het verhuur van het vergaderlokaal, het plaatsgeld van de per
manente tentoonstelling, contributies van leden en de pacht
som van het buffet. Entreegeld noemde men niet, want het 
idee was dat de bibliotheek en de tentoonstelling van bouw
materialen enz. toch voor het publiek vrij toegankelijk zouden 
moeten zijn.

13 Verslag van de veertigste Algemene Vergadering van 26 en 27 
mei, Bouwkundige Bijdragen 26 (1880); ‘Rapport der Commis
sie van Wetsherziening’, Bouwkundige Bijdragen 26 (1880), 53- 
86.

14 Het bestuur bestond uit: C.Muysken (voorzitter), 
P.J.H.Cuypers (vice-voorzitter), N.Redeker Bisdom (pen
ningmeester), C.T.J.L.Rieber (secretaris), J.R.de Kruyff, 
T. Sanders, E. Gugel, J. F. Metzelaar, H. P. Vogel, J.W. Schaap.

15 Het gebouw dat het bestuur geschikt vond had de naam Mu- 
sée Louis xv en stond aan de Nieuwe Herengracht 103. Uit de

notulen van de bestuurs- en algemene vergaderingen wordt 
niet duidelijk waarom dit gebouw zo werd genoemd, noch 
waarom het bestuur van de Maatschappij het geschikt vond. 
Voor aankoop van het gebouw dacht men 65 000 gulden nodig 
te hebben. Zelf kon de Maatschappij 45 000 gulden opbrengen 
(35 000 lenen en 1 o 000 verkoop huis aan de Wijde Kapelsteeg), 
en 20000 gulden zouden de leden moeten opbrengen in de 
vorm van rentegevende leningen (notulen 350 ste Bestuursver
gadering, 29 januari 1881, Archief Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, N Ai).

16 Archief Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, In
gekomen stukken, 1853, bijlage.

17 Zie: ‘De Permanente Tentoonstelling’, Bouwkundig Weekblad 
1(1881).

18 Het bestuur wilde graag een ‘grootse’ tentoonstelling en 
daar was op dat moment geen geld voor. Bovendien voelde het 
meer voor de viering van het vijftigjarig bestaan. Desondanks 
werd het voorstel in de Algemene Vergadering van 28 septem
ber 1881 aangenomen (‘Verslag van de Algemene Vergadering 
van 28 mei 1881’, Bouwkundig Weekblad 1 [1881], 118).

19 Deze Tentoonstellingscommissie werd benoemd op de 
Bestuursvergadering van 15 juni 1882. De leden waren: 
Th.G.Schill, J.F.Klinkhamer, H.J.Wolter, P.F.Laarman en 
C.T.J. L. Rieber, allen lid van de afdeling Amsterdam.

20 Het programma van eisen werd door de architect-leden 
E.Gugel, J.F.Metzelaar en H.P.Vogel opgesteld, met als een 
van de eisen dat het gebouw in hoofdzaak moest zijn opge
trokken uit baksteen met gebruikmaking van bergsteen (Bouw
kundig Weekblad 2 [1882], 138). Dit wijst erop dat de voorkeur 
werd gegeven aan een stijl, geïnspireerd door de Nederlandse 
architectuur van de zestiende en zeventiende eeuw. Als jury 
voor de beoordeling van dit fictieve ontwerp koos men drie 
buitenlanders: O. Kohier uit Hannover (wellicht een suggestie 
van Muysken, die immers in Hannover had gestudeerd) en de 
ereleden P.Sedille uit Parijs en J.J. IJssendijck uit Brussel, 
welke laatste een boek had geschreven over Hollandse bouw
kunst. Uit de achttien inzendingen werden drie ontwerpen 
van buitenlanders gekozen, resp. van Els en Schmitz, Düs- 
seldorf, van Henri Evers, Brussel en van G. H.Wiegand eh 
A.V. A.Heim, Hamburg. Op welke gronden de drie ontwerpen 
werden gekozen is niet meer na te gaan, omdat noch juryrap
port noch ontwerpen bewaard zijn gebleven.

21 Vergadering van het bestuur der Maatschappij en het be
stuur der afdeling Amsterdam, 20 januari 1883, Notulenboek 
8, Archief van de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst, NAi.

22 Het bestuur meende dat er voor een Maatschappelijk ge
bouw ‘iets buiten de stad’ aan de zuidkant nog wel bouwgrond 
te koop was tegen een redelijke prijs. Let wel: in die tijd lag de 
gemeentegrens tussen het Leidseplein en het Museumplein.

23 Vergadering van het bestuur en de tentoonstellingscommis
sie, 24 februari 1883, Notulenboek 8, Archief Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, NAi.

24 De inkomsten schatte men, op jaarbasis, als volgt:
— verhuur plaatsruimte aan inzenders f4900 (als prijs voor 

plaatsruimte stelde de commissie f25 per m2 en f 18 per m2 
wandvlakte)

— verhuur vergaderzaal aan de afdeling Amsterdam f 200
— verhuur lokalen f 300

De totaalinkomsten konden dus f5400 per jaar bedragen. 
(Financieel plan van de tentoonstellingscommissie. Archief 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, NAi)

25 Met het oog op de mei-vergadering was in het Bouwkundig 
Weekblad een pleidooi verschenen voor de Permanente Ten
toonstelling. Men somde nog eens de voordelen op: meer be
kendheid voor de Maatschappij naar buiten, meer leden (in
zenders, bezoekers, enz.), meer bekendheid van bouwmateria
len en het toetreden van kunstlievende leden (Bouwkundig 
Weekblad3 [1883], 20,126).

26 Het pand bevond zich ter hoogte van Marnixstraat nr. 402.
27 In dit tweede plan beraamde de commissie de kosten voor 

het terrein en gebouw op 75 000 gulden (30 000 voor terrein en 
42000 voor gebouw). Met de verkoop van het huis aan de Wij
de Kapelsteeg en een hypotheek van 45 000 gulden bleef een 
bedrag van 22000 gulden over, dat men wilde verkrijgen door 
rentedragende obligaties van 100 gulden (tegen 5 percent) aan 
de leden te verkopen. Bij een efficiënte indeling van het ge
bouw zou men totaal 150 vierkante meter tentoonstellingsop- 
pervlak hebben. Met de wandvlakken meegerekend, en als 
men in de vergaderzaal en vestibule tafels zou zetten, kon men 
tot 310 vierkante meter komen. Dit zou jaarlijks een aanzien
lijk inkomen kunnen leveren.

De inkomsten schatte men, op jaarbasis, verder als volgt:
- verhuur plaatsruimte f 4620
- verhuur vergaderzaal aan de afdeling Amsterdam f 150
- verhuur lokalen f 300
- entreegeld voor niet-leden f 300
- huur, door de Maatschappij te betalen voor door haar in ge

bruik te nemen ruimte f 2600
De totaalinkomsten konden in dit geval f 7970 per jaar be

dragen. (Circulaire van de Commissie voor de Stichting van 
een Gebouw voor Permanente tentoonstellingen, d.d. septem
ber 1883. Financieel Plan gebouw aan de Marnixstraat voor 
Permanente Tentoonstelling van bouwartikelen, enz. Archief 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, NAi.)

28 Omdat het niet zeker was of de resterende 8000 gulden ook 
binnenkwam, benaderde De Kruyff, met instemming van de 
rest van het bestuur, de Vereeniging Rembrandt en het Oud
heidkundig Genootschap met de vraag of deze (rijke) vereni
gingen met hen het gebouw wilden delen. Doch er werden te 
veel voorwaarden gesteld en er werd verder niet meer over 
gesproken.

29 Een dergelijke schets wordt herhaaldelijk genoemd in be
stuursvergaderingen, maar werd niet teruggevonden in het 
archief van de Maatschappij.

30 Bouwkundig Weekblad^ (1883), 280-81.
31 Voor het gebouw was de volgende indeling voorzien:
A Een souterrain met opbergruimte voor pakkisten.
B Op de begane grond: een voorvestibule en vestibule, een trap 

naar bovenverdieping, conciërgewoning en souterrain, kan
toortje en tentoonstellingsruimte, die met zoveel mogelijk 
wand- en vloeroppervlak ontworpen moest worden.

C Op de eerste verdieping: een ruim portaal, vergaderzaal, 
bestuurskamer en bibliotheek /leeskamer.

D Op de tweede verdieping: een zolder, tekenkamer, opberg
plaats van de uitgaven van de Maatschappij en woning van de 
conciërge.

J.R.de
J.R.de
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32 Zie: Coert Peter Krabbe, ‘Kasteel «Oud Wassenaar» en het 
ontstaan van de «Delftse renaissance»’, De Sluitsteen 2/3 
(1991), 67-86.

33 Zie de bespreking van de inzendingen in Bouwkundig Week
blad 3 (1883), 310-11.

34 ‘Uittreksel uit de aanteekeningen der Commissie van beoor- 
deeling van de Inzendingen op de Prijsvraag’, Bouwkundig 
Weekblad 4 (1884), 16,17,39.

35 Het ontwerp met het motto ‘Cirkel met schuine lijn’ had de 
beschikbare ruimte het best benut. Van het ontwerp ‘Res non 
Verba’ kon men de indeling en verlichting niet goedkeuren. 
Ook op ‘Tute, Celer et Jucunde’ had men veel aan te merken. 
De trappen en de vestibule namen te veel ruimte in, de ver
lichting was niet goed en er was geen mogelijkheid om in de 
tentoonstellingszaal een galerij aan te brengen. Het ontwerp 
‘Bramante’ had geen goede begroting ingediend, maar op ba
sis van de tekening schatte men dat de uitvoering de 40000 
gulden niet te boven zou gaan.

36 De bouwcommissie bestond uit drie bestuursleden: Muys- 
ken, Redeker Bisdom en Sanders, en voorts uit De Haan en 
Wolter. Het was vermoedelijk deze bouwcommissie die ver
antwoordelijk was voor de vereenvoudigingen in het ontwerp.

37 De publieke aanbesteding ging als volgt in haar werk: aan 
een aantal lid-aannemers werd in februari het bestek gestuurd. 
Zij moesten dan hun inschrijvingsbiljet op zegel op 21 maart 
bij het gebouw van de Maatschappij inleveren. De dag daarna 
werden de biljetten geopend en degene met het laagste bod 
kreeg de opdracht. Dit was de Fa.Cruyff en Schouten, die het 
werk voor 6195 gulden wilde doen.

38 Bouwkundig Weekblad^ (1885), 125-29.
39 Door een verzendsysteem was het ook voor leden buiten 

Amsterdam mogelijk boeken te lenen.
40 Op de begroting voor 1886 zette men nog 4500 gulden als 

inkomsten, maar in 1888 was dit bedrag al teruggelopen tot 
3500 gulden en in 1891 tot 1900 gulden. Hieruit blijkt dat de 
animo van de leveranciers ongeveer tien jaar duurde en het 
aantal inzendingen daarna drastisch terugliep.

41 De Maatschappij kreeg dit geschenk via Bart van Hove, die 
verantwoordelijk was geweest voor de reliëfs en het kleinere 
beeldhouwwerk aan exterieur en interieur van het Rijksmu
seum.

42 In het linker medaillon een gekroonde vrouw met in haar 
kroon en de sluiting van haar kleed attributen van de bouw
kunst, rechts een vrouw getooid met bloemen en eikeloof, de 
decoratieve kunsten voorstellende.

43 Deze tegels, evenals die van het fries van de begane grond, 
waren gemaakt door de Koninklijke Fabriek van Tegels in 
Harlingen.

44 De pilasters waren geschonken door C. Kulmitz, een Duitse 
leverancier van natuursteen; het kapiteel en basement door de 
fabriek van Becht en Dyserinck, koper-, zink- en ijzergieterij 
in Amsterdam.

45 Terrazzomozaïek werd gemaakt door steentjes in nat cement 
te drukken en ze vervolgens gelijk te walsen en glad te slijpen. 
De vloer was een geschenk van Johann Odorico in Frankfurt.

46 De trapleuning was een geschenk van de ijzergieterij 
G.J.Vincent & Co. in Schiedam, het stucwerk van de firma 
Oldings & Co. in Amsterdam. Vanuit deze vestibule had men

ook toegang tot de trap naar de conciërgewoning op de tweede 
verdieping en tot een kantoortje dat op de entresol boven de 
voorvestibule lag.

47 Wat de beeldengroep voorstelde wordt in de fragmenta
rische beschrijvingen van het interieur niet vermeld.

48 De Maatschappij zette deze serie plaatwerken op in het be
sef dat historische gebouwen bewaard moesten worden. Met 
dit doel gaf het bestuur opdracht aan eigen leden tot het op
meten en tekenen van gebouwen en bouwdetails. Ook werden 
er tekeningen van niet-leden aangekocht. Leden van het ge
nootschap Architectura et Amicitia legden ook oude gebou
wen vast. De afdeling Amsterdam van de Maatschapppij en 
het genootschap Architectura waren een arbeidsverdeling 
overeengekomen over het opmeten van oude gebouwen (Schilt 
en Van der Werf, op.cit. [noot 7], 46).

49 Het Algemeen Handelsblad (7 maart 1914) vermeldde dat er 
brand was geweest in de grote tentoonstellingszaal, waarbij 
archiefstukken verloren gingen en tevens een aantal kostbare 
oude tekeningen.

50 W.J.Dixon maakte de vijf grote gebrandschilderde vensters 
in de voorhal, en van Villeroy & Boch waren tegeltableaus aan 
drie gevels afkomstig.

51 De bouwkosten van het Maatschappelijk gebouw waren ho
ger dan beraamd, met als gevolg een slepend geschil tussen 
bestuur en aannemer; de architecten Schill en Haverkamp 
hadden tegen verwachting een honorarium gevraagd en Bouw
kundig Weekblad was flink over de begroting heen gegaan.

52 De tentoonstellingscommissie had het tarief van de plaats
ruimte bepaald op 24 gulden per vierkante meter en 18 gulden 
per vierkante meter wandvlakte en een reglement opgesteld. 
Vervolgens werden tarief en reglement, samen met een wer- 
vingscirculaire, gestuurd aan de leden der Maatschappij, alle 
inzenders van de tentoonstelling van 1882 en Nederlandse en 
buitenlandse industrieën, waarbij de Nederlandse de voorkeur 
hadden.

53 F.W. Braat had het zinkwerk geleverd voor het kasteel Oud- 
Wassenaar (1876-79), ontworpen door C.Muysken. Op de 
galerij van het Maatschappelijk gebouw lagen buizen van aar
dewerk en produkten van de stoompannen-, steen- en tegel
fabriek S. ten Bakkel-Huinink.

54 Voor een afbeelding en een beschrijving van de eetzaal zie: 
Krabbe, op.cit. (noot 32), 81.

55 De meubels van Mutters waren vooral geïnspireerd op de 
Hollandse renaissance en ontleenden hun versiering onder 
meer aan gravures van zestiende-eeuwse ornamentontwerpen 
van Vredeman de Vries.

De conflicterende restauratie- Wies van Leeuwen
opvattingen van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst 
en P.J. H. Cuypers

In 1912 verscheen in Onze Kunst een bijdrage van de 
jonge architect Albert Boeken over drie renaissance- 
gebouwen in het noorden van ons land. Aan de hand van 
de kanselarij te Leeuwarden en de raadhuizen te Frane- 
ker en Bolsward toonde hij ‘de ontwikkeling van de Go- 
thiek tot de Renaissance’, waarbij hij de leerrijke evolutie 
in vormentaal van de drie gebouwen volgde. Het gotische 
systeem werd door het oplossen van constructieve pro
blemen geleidelijk vervangen door een ‘nieuwen en op 
geheel andere grondslagen rustenden stijl, zonder even
wel geheel van nieuws aan te beginnen’.“

De toen eenentwintigjarige Boeken wist niet dat de 
door hem behandelde gebouwen enkele tientallen jaren 
daarvoor ingrijpend waren gerestaureerd. Al evenmin 
kon hij weten dat vooral het raadhuis te Bolsward toen 
een rol speelde in de ‘restauratiestrijd’ tussen de libe
raal ingestelde Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst en de aanhangers van de ‘historische’ richting, de 
architect P.J.H. Cuypers en de referendaris van de afde
ling Kunsten en Wetenschappen, mr. V.E.L.de Stuers. 
Voor de eerste was het Bolswarder stadhuis een school
voorbeeld van de vrije en schilderachtige omgang met 
classicistische vormen, die een nationale stijl diende te 
karakteriseren.2 Voor de laatsten was juist het Franeker 
raadhuis, met zijn renaissancegevels op een gotisch stra
mien, een voorbeeld van de richting waarin men een na
tionale stijl zou moeten zoeken. Dit verschil in opvattin
gen heeft de wijze waarop beide gebouwen gerestaureerd 
werden mede bepaald.

Het Bolswarder raadhuis werd hersteld onder leiding 
van een commissie uit genoemde Maatschappij zonder 
rijksbemoeienis, tussen juli 1893 en september 1895. 
Het raadhuis van Franeker, wat eerder hersteld onder 
leiding van Cuypers tussen juli 1886 en mei 1890, is hier 
van belang om de aanpak van deze belangrijke restaura- 
tie-architect en de Maatschappij te kunnen vergelijken 
en zo tot een beter begrip van de pennestrijd over het 
restaureren te komen. Deze heeft een slepende voorge
schiedenis gehad, die in 1884 begon en de opvattingen al 
bij voorbaat op scherp stelde. Meningsverschillen over

de richting die bij het landsbouwen ingeslagen diende te 
worden, zijn de achtergrond van discussies die zich in de 
kolommen van het Bouwkundig Weekblad en de notulen 
van bestuursvergaderingen tussen 1882 en 1896 afspeel
den.3 De wijze van restaureren komt daarin herhaal
delijk aan de orde, met als gangmakers van het debat 
Victor de Stuers, Pierre Cuypers en verscheidene leden 
van de Maatschappij, met als belangrijkste de voorzitter 
C.Muysken.4

De Stuers was een krachtig voorstander van een 
rijksbouwstijl, gebaseerd op ‘de gezonde constructieve 
lessen’ en de juiste esthetische beginselen, afgeleid uit 
de monumenten van de middeleeuwen, zoals hij op wel
sprekende wijze verwoordde in zijn artikel ‘Een bouw
kunstig spook’.5 Cuypers’ positie in het debat was deli
cater: enerzijds was hij de uitvoerder in steen van het 
door hem met de Referendaris ontwikkelde rijksbeleid, 
anderzijds was hij bestuurslid van de Maatschappij.6 
Toch liet hij zich in de vergaderingen en in de kolommen 
van het Bouwkundig Weekblad niet onbetuigd, al zou in de 
meeste gevallen De Stuers hem het reageren verbieden 
en zelf de pen hanteren. Muysken tenslotte verwoordde 
steeds het liberale standpunt van de Maatschappij: 
‘Zoolang ik de eer had Voorzitter te zijn Uwer Maat
schappij, is er steeds naar gestreefd haar een veelzijdig, 
onpartijdig, zooveel mogelijk objectief standpunt te 
doen innemen.’7 Dit zou echter in het heetst van de strijd 
een ommogelijkheid blijken te zijn.

‘Distels en doornen’, richtingenstrijd over restauratiebeginse- 
len Een krachtige voorzet tot de richtingenstrijd, die 
bij Cuypers en De Stuers veel kwaad bloed zette, gaf de 
Maatschappij in 1882, toen zij adhesie betuigde aan een 
anoniem adres aan de Tweede Kamer, waarin ‘kunst
kenners en kunstvrienden’ trachtten de bouw van het 
Centraal Station naar het ontwerp van Cuypers te ver
hinderen.8 Vijf jaar later, in 1887, zou Cuypers hier nog 
op terugkomen in de discussie of de stijl van het nieuwe 
Academiegebouw te Utrecht wel of niet zou moeten 
aansluiten bij de Domkruisgang.’ Van belang is de me
ning van Muysken over de tussen 1876 en 1896 door

V.E.L.de


go Conflicterende restauratie-opvattingen Conflicterende restauratie-opvattingen WIES VAN LEEUWEN 91

Cuypers gerestaureerde kruisgang. Op de vergadering 
van 3 november 1887 zei Muysken: ‘In den gedeeltelijk 
vervallen toestand van vroeger was dit werk uit vervlo
gen tijden veel belangwekkender.’ Hierop vroeg Cuy
pers of Muysken werkelijk meende dat de gang beter 
ruïne had kunnen blijven. Deze bleef erbij dat een ruïne 
‘beter en sprekender’ was geweest. Cuypers betreurde 
het ‘dat bij architecten een meening heerscht als de 
uitgedrukte’. Muysken trad hier nadrukkelijk op als 
pleitbezorger voor het behoud van het monument in de 
bestaande toestand.

Nauwelijks een jaar later, op 3 december 1888, kwam 
bij de Maatschappij een verzoek binnen van het Haagse 
College van Burgemeester en Wethouders om advies 
over de wijze waarop de voormalige Vierschaar in het 
renaissancestadhuis verbouwd zou kunnen worden tot 
entree.10 Op 5 februari 1889 verzond men een rapport, 
opgemaakt door een commissie uit het bestuur, met 
Cuypers, die toen voorzitter was, J.R. de Kruyff, 
C.Muysken, F.J. Nieuwenhuis en C.T.J. Louis Rieber.11 
De toegang tot de in 1733 aangebouwde vleugel zou rui
mer kunnen worden door het maken van een opening 
met korfboog en bovenlicht, en het iets naar achteren 
verschuiven van het hek van de vierschaar. De bestaan
de smalle deur met omtimmering en gesneden boven
licht in Lodewijk xv-stijl zou hiervoor moeten verdwij
nen. De moerbalk erboven zou dan weer voorzien kun
nen worden van de in 1733 verwijderde console. Behalve 
een nieuwe lambrizering en schilderwerk aan hekken en 
plafond bepleitten de leden het ophangen van schilde
rijen en het aanbrengen van ‘een Oud-Nederlandsch 
koperen kroontje, voor gasverlichting ingericht’. Van 
eerbied voor de achttiende-eeuwse entree, die zo geluk
kig de rijk gestucte gang van 1733 afsloot, bleek niets. 
Op ii juli werden de opmerkingen van de commissie nog 
verduidelijkt met enige schetsen. Vervolgens bleef het 
stil tot 26 februari 1890, toen De Stuers een nota over 
deze restauratie aan de Haagse gemeenteraad zond. Hij 
noemde het verwijderen van ‘de bestaande in hare soort 
fraaie binnendeur’ een ‘kostbare daad van wandalisme’ 
en achtte de nieuwe deur en stijlloze lambrizeringen een 
ontsiering van de uiterst merkwaardige vierschaar. Er 
werd dan ook ten onrechte gesproken van een restaura
tie, immers ‘dit woord duidt toch aan eene herstelling 
van het bestaande’. Bij aanpassingen en verfraaiingen 
moest men de bestaande kunstwerken eerbiedigen en in 
harmonie ermee blijven.

Hier was het De Stuers die nadrukkelijk pleitte voor 
behoud van de bestaande waarden. Hij kritiseerde de 
nieuw te maken doorgang, die strijdig was met de vor
men uit de bouwtijd van de Vierschaar, de zestiende 
eeuw. Pikant gegeven is dat het door hem als ‘gedrocht 
in een onbekenden stijl, een smakeloos samengeflanste
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i Franeker, stadhuis. Detail van de oostgevel voor de restau
ratie. Foto: Monumentenzorg.

mixtuur van vormen’ omschreven mede was ontworpen 
naar richtlijnen van zijn medestander Cuypers, immers 
een der leden van de commissie.

Op 26 maart 1891-de Maatschappij had de stukken 
van De Stuers toen pas een maand geleden ontvangen - 
verscheen een tegennota, waarin de commissie stelde 
dat zij geen restauratie wilde leveren ‘in den zin van het 
in stand houden of in oorspronkelijken toestand terug 
brengen van het bestaand hebbende’: het ging louter 
over een advies inzake de inrichting van de Vierschaar 
tot hoofdtoegang, een praktische oplossing. Bovendien 
was het aanbrengen van de achttiende-eeuwse deur met 
het verwijderen van de fraaie kraagsteen indertijd ook 
een daad van vandalisme. Dit stuk werd niet meer door 
Cuypers getekend; hij zond bericht ‘niet tegenwoordig te 
kunnen zijn, wegens afwezigheid uit de stad gedurende 
geruimen tijd’. Cuypers zal door de Referendaris onge
twijfeld op de niet mis te verstane toon die deze wel vaker 
hanteerde, ook ten opzichte van zijn medestanders, op 
zijn faux pas zijn gewezen, en heeft zich wijselijk terug
getrokken.12 De tegennota verliest zich in detailkritiek en 
procedurele kwesties: een duidelijk standpunt over res
tauratie wordt niet uitgesproken, behoudens de opmer
king dat het dan immers zou moeten gaan om het in 
stand houden van het bestaande of het terugbrengen van 
de oorspronkelijke toestand.

Bij de herstelling twee jaar later werd het voorstel van 
De Stuers gevolgd, maar de Maatschappij deed het voor
komen alsof haar advies was uitgevoerd.13 De Stuers rea
geerde in een brochure, die voor bestuur en redactie, 
zonder Cuypers en G. Brouwer, aanleiding was tot het 
artikel ‘Jhr. Mr. V. de Stuers en de Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst’. Hierin wilde men afrekenen 
met de ‘weerzinwekkende beleedigingen’ waarmee de 
referendaris de Maatschappij overlaadde. Men conclu
deerde dat behoud van de deur niet in strijd was met het 
advies van het bestuur.14 Op 28 december 1892 publi
ceerde Cuypers echter een brief in het Bouwkundig 
Weekblad, waarbij hij een schrijven afdrukte van de direc
teur Gemeentewerken J. A.Lindo, waarin deze verklaart 
dat bij het herstel de wijzigingen van De Stuers werden 
gevolgd.15 Op 5 januari 1893 herinnerde Muysken in zijn 
jaarrede aan de ‘kleingeestige’ aanval van De Stuers en de 
wijze waarop Cuypers een twist tussen vakgenoten had 
uitgelokt. Jammer genoeg ging hij daarbij ook alleen in 
op procedure-aspecten en niet op de inhoudelijke kant, 
waardoor wat een interessante beginselenstrijd had kun
nen zijn doodbloedde. In de vergadering van 23 janua
ri 1895 leek even een discussie op te leven tussen De 
Kruyff, Ed.Cuypers en C.H.Peters, maar de laatste 
wilde niet ‘dat distels en doornen worden gezogen uit 
hetgeen hij zegt’.

Negen maanden later, in de vergadering van 31 okto-
2 Franeker, het stadhuis na de restauratie-Cuypers, ca. 1900. 
Foto: Coll. Kramer, Groningen, thans Monumentenzorg.
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ber 1895, culmineerde het verzet binnen de Maatschap
pij tegen de ‘historische’ restauratiewijze in het opstellen 
van een adres aan de Tweede Kamer over de voorgeno
men restauratie van de Grafelijke Zalen op het Haagse 
Binnenhof. Op de staatsbegroting was duizend gulden 
uitgetrokken voor het opstellen van een plan. Hoewel het 
gebouw beheerd werd door het departement van Water
staat, zouden de werken geschieden onder toezicht van 
de afdeling Kunsten en Wetenschappen, door Cuypers 
en De Stuers. Niet het uittrekken van dit bedrag bleek 
het probleem, wel de vrees dat de kamer er ‘met een zoet 
lijntje’ toe werd gedreven de werken door Kunsten en 
Wetenschappen te laten uitvoeren. Peters stelde dat het 
zenden van een adres een hernieuwd tweegevecht met 
De Stuers zou opleveren. Muysken was van mening dat 
het niet ging om de persoon, maar om de wijze van 
restaureren. Hij vreesde ‘dat het oorspronkelijke in de 
Hofzaal zal verloren gaan, dat men zal gaan vernieuwen 
en onjuiste toevoegsels aanbrengen, onhistorische her
stellingen zal doen plaats vinden’. Tegen reconstructie 
van de in 1861, kort voor de sloop door rijksbouwmeester 
W.N.Rose, door Alberdingk Thijm op bewonderens
waardige wijze geanalyseerde kap had hij overigens ‘niets 
te zeggen”6. De rest van het gebouw moest echter on
aangeroerd blijven. D.E.C.Knuttel vreesde dat De 
Stuers de zaal zou maken ‘tot een gebouw zooals het had 
kunnen zijn’. Het adres wilde afrekenen met de werk
wijze bij restauraties tot dusver. Als beginsel zou voort
aan moeten gelden: ‘alleen het bestaande in stand te 
houden en daarbij geen geheel nieuwe kostbare toevoeg
sels te maken’, zoals bij de herstellingen aan de Maas
trichtse Servaaskerk en de kloostergang te Utrecht, 
waarbij geheel nieuwe, kostbare en op zichzelf soms ver
dienstelijke delen — Cuypers werd ook weleens geprezen 
— werden toegevoegd. Volgens de Maatschappij zou men 
hier, evenals bij de zojuist gereedgekomen restauratie 
van het stadhuis te Bolsward, een commissie moeten 
benoemen en de werken niet aan Binnenlandse Zaken 
toevertrouwen.

Het adres, waarvan Peters afstand nam, werd gevolgd 
door een tweede van 29 architecten en kunsthistorici, 
onder wie als meest prominente Berlage, Bleys, Bre- 
dius, Godefroy, Hofstede de Groot, vader en zoon Met- 
zelaar, Nieuwenhuis, Posthumus Meyjes, Salm, Sprin
ger en Verheul figureren. Hierop volgde een contra- 
adres met ongeveer 350 ondertekenaars. Op 27 december 
nam Cuypers ontslag als lid van de Maatschappij, ‘bij 
wijze van protest en tevens als waardeering van hetgeen 
Jhr. Mr. V. de Stuers heeft tot stand gebracht voor onze 
architectuur, onze monumenten en onze kunst’.17 Toen 
de minister van Waterstaat gevolg gaf aan de oproep van 
de Maatschappij, de werken in eigen beheer hield en op 
12 september 1896 een commissie benoemde, hadden

daarin wel Muysken, Nieuwenhuis, Peters en Knuttel 
zitting, maar Cuypers ontbrak. Minister Van Houten van 
Binnenlandse Zaken erkende deze commissie niet, en 
pas na de wisseling van de regering op 19 november 1897 
zou zijn opvolger instemmen met de benoeming van 
Cuypers. Hoe de sfeer in de commissie is geweest blijkt 
niet uit de verslagen, maar De Opmerker vroeg zich te
recht af: ‘Hoe zal het den heer Cuypers te moede zijn, als 
hij daar onder «zijn afgunstige vijanden» zit?”

De in 1904 afgesloten werkzaamheden droegen na
drukkelijk het karakter van de ‘historische’ richting. Het 
gebouw was teruggebracht in de toestand uit de tijd van 
Willem 11 en Floris v. Behalve de kap waren vele onder
delen als ramen, deuren en weergangen gerecon
strueerd, terwijl men latere toevoegingen, met uitzon
dering van de De Lairessezaal, had verwijderd. Nieuwe 
onderdelen waren aangebracht in historiserende stijl, 
aansluitend bij de eerder, onder het College van Rijks
adviseurs, aangebrachte ingangspartij.1’ De deelname 
aan de commissie van Muysken en Nieuwenhuis, de te
genspelers van de ‘historische’ richting, had dus niet tot 
zichtbaar afwijkende resultaten geleid. Wel waren de 
aanvullingen waarvan men niet zeker was in ‘moderne 
waalsteen’ uitgevoerd, ter vermijding van ‘bedrog aan 
het nageslacht’.20

Het standpunt van de Maatschappij over het behoud 
van het bestaande had het onderspit gedolven bij de 
confrontatie met de weerbarstige materie van de Grafe
lijke Zalen, een gebeuren dat karakteristiek was voor 
het spanningsveld tussen theorie en praktijk gedurende 
de gehele negentiende eeuw. Opvallend is dat men dit 
standpunt alleen van toepassing achtte op oudere zaken 
dan de deur van het Haagse stadhuis, terwijl De Stuers’ 
opvattingen ook ruimte boden voor waardering van de 
Lodewijkstijlen.

Het stadhuis van Franeker Het uit 1591 daterende stad
huis van Franeker vormt evenals dat van Bolsward een 
hoogtepunt en scharnierpunt in het stadsbeeld. Het 
markeert een straathoek met twee rijzige topgevels en 
bepaalt het stadssilhouet met een luchtige torenbekro
ning. De grote waarde van het gebouw, als herinnering 
aan de bloeitijd van het intussen ingeslapen stadje, werd 
door het gemeentebestuur gevoeld. Burgemeester en 
Wethouders verzochten immers op 18 oktober 1882 de 
minister van Binnenlandse Zaken om een bijdrage voor 
het noodzakelijke herstel van het gebouw, ‘een monu
ment van de bouwkunst uit vroegere eeuwen’.21 De totale 
kosten zouden volgens de gemeentearchitect Minne 
Hofstra 6512 gulden bedragen. Hierbij hield hij rekening 
met het vernieuwen van de topgevels en een ingrijpende 
maatregel als het ‘voormetselen’ met één steen van het 3 Detail van de oostgevel na de restauratie. Foto: Monumen

tenzorg.

opgaand muurwerk in Friese rode drieling. Verflagen 
moesten worden verwijderd en de kozijnen hersteld.

Cuypers liet als vaste adviseur van de minister tien 
dagen later weten dat het gebouw een herstelling zeker 
waard was, maar dat de plannen te radicaal waren. Hij 
verdedigde een terughoudende werkwijze waarbij ‘het 
oude metselwerk, zooveel mogelijk moet behouden blij
ven en men niet uit zucht naar «verfraaiing» de gevels 
mag afkappen en «vóórmetselen»’. Alleen de verweerde 
stenen mochten worden vervangen en ook het voegwerk 
moest alleen waar nodig vernieuwd worden en dan plat
vol afgewerkt. Het steenhouwwerk kon beter niet in Sa- 
vonnièresteen maar in Bentheimer of La Rochette wor
den aangevuld. Men kon verder volstaan met het afne
men van de verflagen. De ramen dienden in ‘den vorm 
der primitieve vensters en beglazing’ hersteld te wor
den.22 Op 12 januari 1884 volgden de uitgewerkte plannen 
met tekening en kostenraming, waarbij de gemeente nog 
eens extra de waarde benadrukte van het ‘prachtig 
kunstgewrocht’, nog onlangs getekend door studenten en 
professoren uit België.

Cuypers keurde Hofstra’s werk goeddeels af op 26 mei: 
de tekeningen, waarschijnlijk die welke bewaard werden 
in het gemeentearchief, achtte hij onvoldoende voor een 
herstelling.23 Ze moesten de bestaande toestand weerge
ven en behoorlijk gedetailleerd zijn. De muurdikte dien
de aangegeven, evenals de te vernieuwen delen en de aard 
en afmeting der bouwstoffen. Pas na een behoorlijk on
derzoek naar de oorzaken van het verval konden tekenin
gen voor het herstel worden gemaakt. Deze eisen, sinds 
circa 1880 bij de afdeling Kunsten en Wetenschappen 
gebruikelijk, waren nieuw voor de stadsarchitect. Deze 
had in 1877 bij zijn opmeting van de later gesloopte Oc- 
kingastins in de gemeente nog de bestaande toestand en 
reconstructie met elkaar vermengd, iets wat Cuypers 
overigens zelfbij zijn eerste restauraties ook had gedaan.

Op 27 juni 1885 volgde een nieuwe, gedocumenteerde 
aanvraag, deze keer waarschijnlijk met de grote, ge
kleurde geveltekeningen die zich thans in het Cuypers- 
archief bevinden. Ze zijn gedagtekend mei en juli 1885 
en geven de maten, alle scheuren en verzakkingen, de 
ramen met achttiende-eeuwse roedeverdeling en de 
roepstoel aan de noordgevel met het smeedijzeren hek 
weer. Rond deze tijd moeten ook de detailfoto’s zijn ge
maakt, die aan elkaar gelegd de volledige noord- en oost
gevel weergeven en zich thans bij de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg bevinden.

De brieven die Hofstra aan Cuypers schreef bevinden 
zich in het Cuypers-archief en zijn voorzien van schet
sen en notities, aan de hand waarvan Jos Cuypers een 
globale begroting maakte. Herstel van het gehele stad
huis zou 12100 gulden gaan kosten. Hofstra benadrukte, 
ongetwijfeld in een poging de werken te mogen uitvoe-
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ren, de nederigheid van zijn positie en de gebrekkigheid 
van zijn kennis, maar had ‘veel sympathie [...] voor ge
noemd stadhuis’ en verheugde zich in het vooruitzicht 
dat het werd hersteld?4 Cuypers liet op 19 oktober weten 
dat maatregelen voor de gevaarlijke noorder topgevel 
moesten worden getroffen. Deze topgevel werd op aan
dringen van Cuypers in juni 1885 afgebroken en tijdelijk 
met beschot gedicht. Verder maakte Cuypers aan de 
hand van de opmetingen een eerste tekening, waarna 
Hofstra een begroting voor de noordgevel en een deel 
van de oostgevel kon opstellen tot totaal 6500 gulden. 
Deze werd door Jos Cuypers en door de minister goed
gekeurd. De restauratietekeningen, gesigneerd en geda
teerd ‘Jos Cuypers April 1886’, tonen de noord- en oost
gevel zonder dak- en torenpartijen. Het gebouw is keurig 
te lood afgebeeld, waarbij verzakkingen en verstoringen 
zijn weggerestaureerd. Opvallend is de vervanging van 
alle roederamen door kruiskozijnen met glas-in-lood en 
onderluiken. Deze werkwijze zou tot na de Tweede We
reldoorlog de standaard blijven voor de aanpak van 
achttiende- en negentiende-eeuwse roedeverdelingen in 
oudere panden.

Na de benoeming van een restauratiecommissie met 
Hofstra, burgemeester A.Ferf en de commissaris der 
koningin baron Van Harinxma thoe Slooten konden de 
werken starten. Stadstimmerman F.W.Annema zou de 
plannen van P.J. H. en Jos Cuypers onder toezicht van 
Hofstra realiseren. Op 3 augustus 1886 werd subsidie 
toegekend op voorwaarde dat Hofstra een weekregister 
zou bijhouden, waarin de gang van zaken en bijzondere 
vondsten met tekeningen werden toegelicht. Een af
schrift van dit register bevindt zich in het archief van de 
afdeling Kunsten en Wetenschappen.

Vanaf 23 juli 1886 werden de gevels en de torencon
structie aangepakt. Op 7 juni 1887 schreef het College 
van B&w dat de eerste fase, bestaande uit de noordge
vel en een deel van de oostgevel, gereed was. Op de cor- 
donlijst van de noordgevel werd ingehakt: r e n o v  1886. 
Blijkens het weekregister is f7523,875 uitgegeven; de 
sloop van de geveltoppen, waarop niet was gerekend, 
had het werk kostbaarder gemaakt. Op 10 december 
rapporteerde Cuypers over de oostgevel, die ‘in zijne 
oude vormen hersteld’ is: ‘De slank en hoogopgemet- 
selde top is nu volgens de rijkere oude profileering — en 
windvaan —met eene doelmatige en krachtige ankering 
hersteld’, de zandsteen was van de witte verf ontdaan en 
het blauw en goud aan de nissen van de allegorische 
figuren was weer ‘in den ouden luister’ te zien. Hij be
sloot met de formule —in zijn adviespraktijk haast een

4 Opgave van te bestellen zandsteen voor de oostgevel van 
het stadhuis. Tekening van M. Hofstra, 18 maart 1887. Rotter
dam, Nederlands Architectuur Instituut, Cuypers-archief.
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magische bezwering, een ingesleten gewoonte gewor
den - dat alles was uitgevoerd ‘naar de beste eischen, en 
volkomen in overeenstemming met den stijl van het ge
bouw’.

Ook voor de tweede fase, de rest van de oostgevel, de 
entreepartij met de zuid- en achtergevel, was volgens de 
‘Architect der Rijksmuseumgebouwen’ een rijksbijdrage 
nodig. In mei 1888 waren bestek en voorwaarden ge
reed, met een begroting tot totaal f4019,40. In juli be
gon men en op 8 januari 1889 was het werk gereed. Ook 
hier verhoogde een overschrijding de kosten, die op 
f5128,125 kwamen. Cuypers gaf zijn gebruikelijke goed
keuring op 27 februari, waarbij hij bovendien voorstelde 
de kleuren op de schilden onder de cordonband op de 
eerste etage te herstellen, hetgeen geschiedde na onder
zoek door de wapenkenner H.Wenning.

Verder bleek nog het herstel van dak, toren, trappen
huis en de schoorsteen in de schutterijzaal noodzakelijk. 
Het bestek dateert van 3 mei 1889, Hofstra’s tekening is 
van juni. Ook deze plannen ontmoetten geen bezwaar, 
niet verwonderlijk gezien de werkwijze bij het opstellen 
van de plannen. Hofstra was de facto immers slechts uit
voerder van wat hem door beide heren werd ingefluis
terd. Deze verhouding blijkt ook uit de posten voor ho
norarium: 5 percent voor Cuypers en 2 voor Hofstra. In 
juli 1889 werd met de laatste fase begonnen. Volgens het 
register werden op 21 december nog stucwerken afge
werkt, waarna het register besluit: ‘De voorgestelde 
werken zijn hiermede afgedaan. Behalve eenige kleinere 
werken welke om den invallenden winter tot het voor
jaar van 1890 zijn uitgesteld.’ Cuypers wijst in zijn ver
slag van 19 december nog op de sierlijke achttiende- 
eeuwse kamer met stucwerken en goudleer op de eerste 
etage, die herstel behoefde. Uiteindelijk bedroegen de 
totale kosten iets meer dan 17000 gulden, waaraan het 
rijk 5500 gulden heeft bijgedragen.

Een interessant voorval is, dat tijdens deze werk
zaamheden Cuypers attent werd gemaakt op de drei
gende sloop van de Ockingastins, elders in het stadje. 
Dit rijke stadshuis, dat sterke overeenkomsten met het 
stadhuis vertoonde, zou hij vrijwel meteen als specimen 
van Nederlandse bouwkunst deel laten uitmaken van 
het Fragmentengebouw in de tuin van het Rijksmu
seum, hetgeen nog eens de grote waarde benadrukt die 
Cuypers en De Stuers aan het stadhuis hechtten, als 
voorbeeld voor het rijksbouwen?5

De fotoserie die vóór de zomer van 1885 werd vervaar
digd toont vervallen, gescheurde en ingewaterde topge
vels, die uit het lood staan. Verweerde lijsten, talrijke 
zettingen en scheuren in de lichte muurdammen tussen 
de ramen en de cordonlijsten geven het stadhuis een 
bouwvallig aanzien. Het licht geverfde steenhouwwerk
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tekent zich duidelijk af tegen de baksteen; ook de beel
den en wapenstenen vertonen kleuren. Dit stemt over
een met bestekken van schilderbeurten uit 1771 en 
1792/16

Het is dan ook geen wonder dat Hofstra ingrijpende 
maatregelen voorstelde, zoals het opnieuw opmetselen 
van de topgevels en het volledig vernieuwen van al het 
muurwerk en delen van de natuursteen. Cuypers dempte 
dit enthousiasme en bepleitte terughoudend herstel met 
het aanpakken van gebreken in de constructie. Voorop 
stond een aanpak ‘geheel in den geest van den stijl des 
gebouws’, hetgeen relatief gemakkelijk was, omdat het te 
restaureren stadhuis in één fase tot stand was gekomen 
en betrekkelijk gaaf was gebleven. De aanzetten van ver
dwenen of vervangen delen als gevelbekroningen en 
kruiskozijnen waren gegeven of anders konden voorbeel
den van elders gevolgd worden, een voor de negentiende 
eeuw typerende werkwijze. In deze opvatting pasten het 
vervangen van de na 1808 geplaatste roederamen door 
kruiskozijnen, het reconstrueren van de rijke, in 1782 
vervangen gevelbekroningen, het verwijderen van de 
recente stoep en het aanbrengen van kapellen in het dak.

Het bestek van 20 juli 1886, geschreven door Hofstra 
en gecorrigeerd door Jos Cuypers, spreekt over met 
zorg openen van gedichte ramen, het voorzichtig en met 
scherpe beitels uithakken van slecht metselwerk en het 
bijmetselen van gevels en toppen in ‘steenen van de 
zelfde qualiteit, grootte en kleur als de bestaande’. Dat 
dit niet geheel gelukt is blijkt ook thans nog uit de 
kleurverschillen in het muurwerk. Veel oud werk bleef 
gespaard, maar vrijwel alle hoogvelden, een deel van de 
penanten en het grootste deel van de topgevels is ver
nieuwd. Foto’s vóór en na de werken laten zien dat het 
gesloopte werk nauwkeurig werd gevolgd, tot in de af
wisseling van strekken en koppen toe. Vooral rondom de 
opleggingen van de balken is veel vernieuwd in rode 
Friese drielingen, terwijl ook verborgen ankers zijn in
gemetseld. Het metselwerk is volgens bestek onmiddel
lijk gevoegd en afgestreken, het steenhouwwerk met 
‘verdunde loog’ gereinigd en de ingewaterde en ver
weerde deklijsten door nieuwe Bentheimersteen ver
vangen. Men moet volgens het bestek echter ‘zooveel 
mogelijk de oude steen’ gebruiken en de werken ‘met de 
meest mogelijke zorg en voorzichtigheid uit [...] voeren 
om beschadiging te voorkomen’. Nauwkeurig worden de 
nieuwe grenen kruisramen beschreven, met hun luikjes 
en het eiken timmerwerk aan de erker. De verteerde an
kers moeten naar bestaand model vernieuwd worden, 
ook de jaarankers 1591 boven de ingang. Het bestek van 
de tweede fase van 15 mei 1888 is al evenzeer gesteld 
in de termen van een ‘zachte restauratie’. De weeklijsten 
beschrijven keer op keer het schoonmaken van oud 
beeldhouwwerk en boogstenen. Het beeldhouwwerk van

de voorgevel bleek echter vrijwel geheel gaaf te zijn en 
werd na kleine herstellingen herplaatst. Uit de opgave 
van te leveren zandsteen van 16 maart 1887 blijkt dat het 
vooral ging om vervanging van een enkele waterspuwer 
en de uit afbraak afkomstige deklijsten. Het register 
noemt ook het schoonmaken en herstellen van de zol
dering der vestibule en het vernieuwen van delen van 
kapconstructie en balklagen. Ook de oostelijke topgevel 
moest alsnog herbouwd worden. Het souterrain werd 
verbeterd en ten behoeve van de politiepost van een 
brandvrije overdekking in metselwerktrogjes op ijzeren 
profielen voorzien.

Vader en zoon Cuypers hadden het door hen zo ge
waardeerde stadhuis in de oorspronkelijke staat terug
gebracht en daarbij veel oorspronkelijk werk gespaard. 
Toch was een ingrijpende gedaanteverandering teweeg
gebracht: het raadhuis was als het ware van kleur ver
schoten door het verdwijnen van het contrast tussen 
baksteen en geverfde natuursteen. De ‘eerlijke’ natuur
steen was in het zicht gekomen en de geverfde roede
ramen waren vervangen door donkerbruine kruiskozij
nen, in kalkolith geverfd en geolied. Alleen de luikjes in 
blauw en geel en de beeldnissen en wapens vertoonden 
nog kleur.2’

Het stadhuis te Bolsward Het bouwwerk met de ‘eenvou
dige, maar zeer schilderachtige toren’ en de beide ‘zoo 
heerlijk opgebouwde en zoo feestelijk werkende gevels’ 
dateert uit 1613-17 en toont in zijn vormen ‘de bekoor
lijkheid en de frischheid der hoogrenaissance’, aldus 
Muysken in het tijdschrift Eigen Haard van november 
1895.28 Deze superlatieven zijn geenszins verwonderlijk 
voor wie Muyskens kasteel Oud-Wassenaar kent en zijn 
opvattingen over de richting die de nationale bouwstijl 
moet volgen. Waar het Franeker stadhuis in de haast go
tische indeling van de gevels aansloot bij de rationalis
tische opvattingen van Cuypers en De Stuers, is het 
noordelijk maniërisme in de trant van Vredeman de Vries 
richtinggevend voor Muysken, Springer, de jonge Ber- 
lage en vele anderen. Het gebouw werd dan ook genoemd 
in de publikaties van Gugel en Galland en opgenomen in 
de reeks ‘Oude bestaande gebouwen’, uitgegeven door de 
Maatschappij.2’

Een opname van voor 1893 toont een gebouw waarvan 
de maniëristische schilderachtigheid nog verhoogd 
wordt door latere wijzigingen en de slechte toestand, die 
in hoge mate overeenkomt met die in Franeker. De voor
gevel staat 34 centimeter uit het lood, de westgevel buigt 
20 centimeter naar binnen, de muren tonen scheuren, 
het steenhouwwerk is geverfd en schuiframen vervangen 
de kruiskozijnen. In 1884 wees burgemeester P.Peere- 
boom, tijdens een vergadering van de Maatschappij, 
Muysken op de slechte toestand van het gebouw. Op

4 juni 1886 vroegen b &w  de Maatschappij om advies. 
Muysken en Rieber bezochten op 10 en 11 augustus 1886 
het gebouw en brachten op 25 oktober een rapport uit, 
dat op 5 september 1887 als basis diende voor een subsi
dieverzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken.30 
De totale kosten werden geraamd op 15142 gulden. Cuy
pers berichtte op 4 november aan de minister: het on
derzoek is ernstig en volledig en de begroting waarborgt 
een volledig herstel. Subsidie zou gegeven kunnen wor
den op voorwaarde dat een volledig stel tekeningen werd 
gemaakt, ‘waarop de te herstellen deelen zijn aangege
ven, met eene memorie van toelichting’. De gemeente- 
architect zou de werken kunnen uitvoeren onder leiding 
van een deskundige. Ook hier pleitte Cuypers voor te
rughoudend herstel. ‘Op de wijze van herstelling van het 
metselwerk aan de buitenzijde, door middel van afkap
pen van een halven steen, merk ik evenwel aan dat dit de 
muren zeer zoude verzwakken en het wenschelijker is 
om, wegens het behouden van het metselverband alleen 
de verweerde steenen weg te nemen en door deugdelijke, 
nieuwe te vervangen, met inachtneming van een goed 
metselverband.’

Op 12 november, een dag nadat een adhesiebetuiging 
van de Maatschappij was binnengekomen, verzond 
k &w  het gebruikelijke verzoek om een volledig stel te
keningen. Tevens werd gevraagd het muurwerk niet af te 
hakken, maar alleen in te boeten en een commissie met 
een regeringslid in te stellen. Op 23 mei 1888 werden de 
tekeningen verzonden, met een toelichting van de archi
tect K.Tromp, tevens directeur van de gasfabriek, een 
in die tijd geenszins ongebruikelijke combinatie, b &w  
schatten de kosten op ongeveer 20000 gulden; de ge
meente zou de helft kunnen bijdragen. In de marge van 
de brief vroeg De Stuers zich af of de minister deze ‘ex
cessieve’ restauratie wel moest steunen. Op 29 juni en 
een jaar later op 19 juli vroegen B&w nogmaals om een 
bijdrage voor de urgenter wordende werken. Op 5 sep
tember 1889 liet het rijk weten dat er geen geld beschik
baar was. Hernieuwde verzoeken in 1890 en ’91 leidden al 
evenmin tot resultaat als een verzoekschrift van het 
Friesch Genootschap, een bezoek van Muysken en Rie
ber aan secretaris-generaal Hubrecht en een adres van 
de Maatschappij aan minister en Tweede Kamer.31

In 1892 verzochten b &w  de minister in arren moede 
de stukken en tekeningen dan maar retour te zenden, op 
8 maart gevolgd door een ultimatum. Als er voor 15 april 
geen antwoord volgde, ging men ervan uit dat er geen 
subsidie werd gegeven. De Stuers schreef in een intern 
stuk van 19 maart dat hulp te kostbaar was. Op het 
steeds verminderende budget —voor 1892 ging het om 
70110 gulden, waarvan 10000 gulden aan het slot Rad
boud te Medemblik te besteden was — zou in 1893 en ’94 
3500 gulden gevonden kunnen worden. De referendaris

gaf prioriteit aan de bouwvallige toren te Anloo, die al 
voor 1500 gulden hersteld kon worden.32 Op 9 april liet 
de minister weten dat hij als blijk van belangstelling, 
onder de gewone voorwaarden, 1000 gulden wilde bij
dragen. In de marge mokte De Stuers nog na: het geld 
komt ten onrechte uit post 157 voor calamiteiten; nu 
gaat dit ten koste van Anloo, terwijl Bolsward ook wel 
20000 gulden kan betalen in plaats van 18500 of 19000 
gulden. Op 13 april liet de gemeente weten dat zij geen 
prijs stelde op de bijdrage, omdat zij bij de uitvoering 
van het werk volgens de door de regering goedgekeurde 
plannen niet op de vingers gekeken wilde worden door 
Kunsten en Wetenschappen én een commissie.

In het archief van Kunsten en Wetenschappen be
vindt zich een curieuze brief, waaruit blijkt dat men 
J. van Groenendael op spionagemissie heeft gestuurd. 
Deze rapporteerde op 21 maart 1893 aan Van Lokhorst, 
de rijksbouwkundige voor de gebouwen van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, dat steigers waren gesteld, 
maar het werk nog niet was begonnen. De uitvoering 
zou in eigen beheer geschieden met adviezen van de 
Maatschappij. N. van Kleef maakte in opdracht van 
Muysken de tekeningen, staten en bordereaus. De op- 
metingen van Tromp leken betrouwbaar, maar hij had 
weinig tijd en moest de werken overlaten aan stadsar
chitect Van Reenen. Van Kleef was ‘een jonge man, die 
mij toescheen niet zoo bijzonder op de hoogte te zijn, 
althans wat het praktische betreft’. De baksteen was 
zacht en erg verweerd en moest afgehakt worden, ter
wijl ook het Bentheimersteenhouwwerk tegen zou val
len. Hij raamde het totale werk wel op 50 000 gulden en 
veronderstelde dat niemand in Bolsward had gemerkt 
dat hij ‘eene missie te vervullen had’.

Op 23 februari 1893 besloot het bestuur van de Maat
schappij op verzoek van Bolsward te adviseren over de 
begroting. In plaats van Rieber, die meende te lang uit de 
praktijk te zijn, werden naast Muysken F.H. van Malsen 
en D.Verheul Hzn. benoemd. Volgens hun advies stelde 
N. van Kleef de definitieve tekeningen en de begroting 
op.33 Intussen had het bestuur van het St.-Anthonie- 
gasthuis besloten een bedrag van maximaal 30 000 gul
den beschikbaar te stellen voor de op f29495,58 ge
raamde werken, die op 23 juni door de raad werden goed
gekeurd.34 De aanbesteding van de levering der materia
len vond plaats op 26 juli 1893. De steenhouwwerken 
werden uitgevoerd in de leegstaande Broerskerk door 
A.Balkan en J.H.Schröder. Op 18 september 1895 werd 
aan het ‘in oorspronkelijken stijl’ gerestaureerde stad
huis de gedenksteen onthuld. De Nieuwe Rotterdamsche 
Courant van 11 augustus en 19 september prees de stoere 
Friezen om hun doorzettingsvermogen en vergeleek het 
raadhuis met dat van Franeker en de Kanselarij te Leeu
warden.
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5 Bolsward, stadhuis voor de restauratie met de luifel van de 6 Bolsward, stadhuis na de restauratie. Foto van Jakoboe 
waag. Repro: Monumentenzorg. Vriezen, 16 augustus 1895. Repro: Monumentenzorg.
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De restauraties van Franeker en Bolsward kwamen in 
grote mate overeen, al was de toestand van het Bolswar- 
der stadhuis slechter. Gebreken aan de fundering van de 
westgevel waren te wijten aan een oud riool en de gevels 
hadden geleden door de bevestiging van de weegbalk 
in de waag. Het rapport Muysken/Rieber constateerde 
dat alle gevels door oude verzakkingen uitvoerig herstel 
behoefden. De op balklagen en twee muren rustende 
toren boven de Vierschaar was eveneens oorzaak van 
zettingen. Eind achttiende eeuw was hier een houten 
steunkolom geplaatst die verrot bleek te zijn. De bak
steen in de middenrisaliet, delen van de andere gevels 
en de toren moest vervangen worden wegens scheuren en 
‘de vermorselde toestand van het metselwerk’. Ook werd 
gedacht aan verbetering van de detaillering: bij vervan
ging van de zandstenen kroonlijsten kon een beter afwa
terend profiel gemaakt worden. Het aflogen van de 
zandstenen delen werd ‘uit een aesthetisch oogpunt’ 
wenselijk geacht. Ook de schuiframen ontsierden het 
gebouw volgens het rapport: ‘Streeft men er bij de res
tauratie nu niet alleenlijk na, het behoud van het ge
bouw in zijn tegenwoordig uiterlijk te verzekeren, maar 
ook den oorspronkelijken toestand zooveel mogelijk te 
herstellen’, dan moesten deze ramen door bij de stijl 
passende kruisramen worden vervangen. K.Tromp ging 
blijkens zijn rapport en begroting van 20 juli 1887 uit 
van het herstel van de oorspronkelijke toestand. Hij 
pleitte voor uitvoering in eigen beheer, waarbij het per
soneel ‘naar evenredigheid’ aan meer en minder belang
rijke delen kon werken ‘op dat zij zich gedurende de uit
voering ook naar die verhouding bekwamen’. Zijn begro
ting noemde veel nieuwe zandstenen sierdelen en lijsten, 
het uithakken en inmetselen van baksteen en het plaat
sen van kruiskozijnen met glas-in-lood. Bordereaus in 
het gemeentearchief bevatten gedetailleerde opsommin
gen van de zandsteenwerken.

In het Bouwkundig Weekblad van 1895 stellen Muys- 
ken, Van Malsen en Verheul dat als leidend beginsel 
werd gekozen voor ‘behouden wat te behouden is, her
stellen wat hersteld kan worden; geen nieuwe toevoe
gingen en nieuwe vormen, geene veranderingen’.35 Dit 
standpunt blijkt ook uit een brief waarin Muysken op 
20 juni 1893 op verzoek van B&w namens de commissie 
haar beginselen uiteenzet. Men heeft er niet voor geko
zen het gebouw ‘weder te brengen in den toestand 
zooals de ontwerper het eertijds gebouwd heeft’. Dit 
uitgangspunt zou het gebruik beperken, vele latere ver
bouwingen ongedaan maken en leiden tot het maken 
van zaken ‘waarnaar men slechts gissen kan’. Men wil het 
raadhuis ‘zooals het thans bestaat behoeden voor verder 
verval’. Een pikant gegeven is het pleidooi voor behoud 
van de bestaande roederamen ‘omdat het strookt met 
ons aangenomen beginsel’. De gemeenteraad zou echter

later besluiten tot vervanging van de ramen naar een in 
de achtergevel gevonden model kruisraam. Een toevoe
ging is ook de natuurstenen kolom die de houten voor
ganger in de vierschaar verving.36 Verder zijn delen van 
kappen en balklagen vernieuwd en versterkt.

Het behoud van het bestaande heeft, in tegenstelling 
tot Franeker, echter eerder betrekking op de vorm dan 
op het oorspronkelijke materiaal. De commissie van drie 
schreef in 1895: ‘Het metselwerk der gevelmuren is één 
of een halven steen diep met inkassingen uitgehakt en 
geheel vervangen door kleurige gebakken steen, Rhijn- 
vorm, in afmetingen overeenkomende met de oude bak
steen.’ De schoorstenen zijn door nieuwe in aangepaste 
stijl vervangen en de gehouwen steen is ‘uitgenomen, af
geloogd, op nieuw gesteld en waar noodig vervangen 
door nieuwe stukken (van Gildehauser zandsteen) gelijk 
aan de oude’. Alleen de omlijsting van de ingang is ter 
plaatse gebleven en de stoep gehandhaafd. De gevels zijn 
inderdaad te lood gemetseld ‘als aan een nieuw gebouw’, 
in machinale baksteen met helderrode kolommen en 
bogen; slechts in de achtergevel is oude baksteen zicht
baar.37 De ligging van de balklagen in de raadszaal cor
respondeert sindsdien niet meer volledig met de ramen 
in de vervangen gevels. Foto’s voor en na de werken en 
detailafbeeldingen in het Bouwkundig Weekblad tonen 
dat het vervangen van delen van het muurwerk onvermij
delijk was. De veranderingen in de natuursteenlagen, de 
natuurstenen hoekblokken en de onderlinge verhouding 
van lijsten en lateien maken duidelijk dat dit zeer ingrij
pend is gedaan. Door het ophakken van de oude sculp
tuur is het onderscheid tussen oud en nieuw werk niet 
meer te maken. De ‘documenteele’ waarde van de sculp
tuur werd door F.Vermeulen in 1937 dan ook niet hoog 
ingeschat.38 Hoe ingrijpend de maatregelen waren, blijkt 
ook uit opnamen die in de Tweede Wereldoorlog werden 
gemaakt van de rechter zijgevel, tijdens de bouw van een 
nieuwe vleugel. Toen was goed te zien hoe slecht de 
lagen van het nieuwe muurwerk aansloten op het oude 
werk. Over deze omvangrijke ingreep werd slechts kort 
gesproken in de bestuursvergadering van 3 november 
1887, toen Muysken de minister verweet dat de opmer
king over het niet afhakken van de baksteen zeker niet 
gemaakt zou zijn als men de toestand van het muurwerk 
had gekend.

De aanwezige, maar weinig assertieve Cuypers heeft 
er toen helaas het zwijgen toe gedaan, waardoor we een 
interessante tweestrijd moeten missen. Het tijdschrift 
Architectura kritiseerde wel onmiddellijk de kleur van het 
nieuwe metselwerk ‘van een soort Vechtsteen’; hierdoor 
heeft het gebouw ‘zijn vroeger levendig rood, aan Frie- 
schen steen eigen, geheel [...] verloren’. Het is grauw
grijs geworden en voorgoed bedorven.39

Conclusie Hoewel uitgevoerd door vertegenwoordigers 
van tegengestelde inzichten, komen de restauraties van 
beide stadhuizen sterk overeen. Cuypers en de commis
sie uit de Maatschappij hebben beiden de bestaande toe
stand willen herstellen, met enkele beredeneerde ‘excur
sies’ naar de oorspronkelijke situatie. Cuypers is hierbij 
terughoudender geweest in het vervangen van het oude 
metselwerk: grote delen bleven gespaard. In Bolsward is 
daarentegen met gebruikmaking van delen van de oude 
sculptuur een geheel nieuw geveldecor, dat alle zettingen 
en verzakkingen maskeert, om de oude kern ópgetrok
ken. Deze ‘harde’ restauratie staat in sterke discrepantie 
tot de beginselen die in de kolommen van het Bouwkun
dig Weekblad werden verdedigd. Bolsward bevestigt de 
indruk dat de discussie in het Bouwkundig Weekblad 
slechts een van de spiegelgevechten was in de allesover
heersende stijlstrijd. De Maatschappij kantte zich eerder 
tegen de eenzijdige bevoordeling van één persoon dan 
tegen de dictatuur van een stijlrichting.

De opvattingen van De Stuers, Cuypers en Muysken 
komen meer overeen dan de antagonisten zelf dachten. 
Dit blijkt uit de wijze waarop de laatste — overigens niet 
als vertegenwoordiger van de Maatschappij - in 1897 en 
volgende jaren het stadhuis van Arnhem, het vroegere 
Duivelshuis van Maarten van Rossum, zonder rijkstoe- 
zicht terugbracht in de oorspronkelijke staat. Hij breid
de het zelfs uit met een vleugel, waarin details van het 
door Cuypers gerestaureerde Van Rossumhuis in Zalt- 
bommel werden overgenomen. De Opmerker vond het 
vreemd dat Muysken dit gebouw ging restaureren. ‘De 
heer Muysken toch verhief vroeger zoo vaak zijn stem 
tegen restauraties, dat het onverklaarbaar voorkomt, 
wanneer hij zich nu zelf aan een dergelijk vernieuwings
proces zal gaan bezondigen. Als van zelf komt hier de 
«Grafelijke-zaal-beweging» in de herinnering. Een on
deugend opmerker schreef toentertijd als zijn meening 
neer, dat die beweging minder in bezwaren tegen res
tauraties, dan wel in ontevredenheid, dat daarmede tel
kens dezelfde persoon begunstigd werd, haar grondslag 
had. Die opmerker blijkt nu een menschenkenner te zijn 
geweest.’40

De stijlenstrijd verklaart wel waarom men in Franeker 
een rijksbijdrage ontving en in Bolsward niet. Werd Cuy
pers door de Maatschappij nog weleens iets minder ne
gatief benaderd, de fel aangevallen De Stuers, die Cuy
pers door dik en dun verdedigde, zal zeker een aversie 
gehad hebben tegen het subsidiëren van een herstelling 
door een tegenstander. Tenslotte paste de conservering 
van het Franeker stadhuis uitstekend in de opvattingen 
vair Cuypers en De Stuers over de educatieve betekenis 
van het nationale erfgoed, als ‘leerzaam vergelijkingsma
teriaal’. In die zin zijn de beide restauraties bakens in de 
stijlendiscussie.

Deze tekst maakt deel uit van mijn promotie-onderzoek naar de 
bijdrage van P.J.H.Cuypers aan de vorming van het Nederlandse 
monumentenbeleid in de negentiende eeuw.

1 A.Boeken, ‘Drie renaissance-gebouwen in het noorden’, Onze 
Kunst ii (1912), dl. 21,21-33, cit. resp. p.21 en 33.

2 Vergelijk hierover het belangrijke artikel van C.P. Krabbe, 
‘Kasteel «Oud-Wassenaar» en het ontstaan van de «Delftse 
renaissance»’, De Sluitsteen 7 (1991), 67-85.

3 De navolgende citaten uit de verslagen van de bestuursverga
deringen zijn ontleend aan het archief van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, thans in het Nederlands Archi
tectuur Instituut te Rotterdam, Notulenboeken over de jaren 
1886-98.

4 Over de relatie tussen Cuypers en de Maatschappij: B. van 
Hellenberg Hubar, ‘De vervalsende werking van het isole
ment: Cuypers en Berlage’, De Sluitsteen. Bulletin van het Cuy
pers Genootschap 3 (1987), nr.1,3-6.

5 Victor de Stuers, ‘Een bouwkunstig spook’, De Gids, 1877, 
521-49. Zie over Cuypers en De Stuers mijn ‘Alberdingk 
Thijm en het nationale erfgoed’, P.A.M.Geurts e.a. (red.), 
J.A. Alberdingk Thijm. Erflater van de negentiende eeuw, Baarn 
1992,144-56.

6 In de jaren 1870-73 was hij commissaris, van 1881 tot 1892 
bestuurslid, tot 1887 vice-voorzitter en in 1888 enige tijd voor
zitter. Vergelijk het gedenkschrift over vijftig jaar Maatschap
pij door de bezoldigd secretaris C. Rieber in Bouwkundige Bij
dragen 38, Bouwkundig Tijdschrift 12,1892.

7 Jaarrede van Muysken op de vergadering van 5 januari 1893, 
naar aanleiding van de pennestrijd over de Haagse Vierschaar.

8 Bouwkundig Weekblad 2 (1882), 464. A.Oxenaar, Cent,raai Sta
tion Amsterdam. Het paleis voor de reiziger, ’s-Gravenhage 1989, 
42-43-

9 ‘Ingezonden’, Bouwkundig Weekblad 7 (1887), 295-96, brief 
van Cuypers aan het bestuur van de Maatschappij van 22 no
vember 1887.

F.J.M. van den Hoek, ‘Het Utrechtse Academiegebouw: 
gezicht van de Universiteit’, A.W.Reinink, J.A. Schuur (red.), 
Bouwen voor Utrechts Universiteit, Utrecht 1985,49-67. Hierop 
wordt nader ingegaan in de bijdrage van M.Dominicus-van 
Soest in dit nummer.

10 Cuypers had dit gebouw gerestaureerd in 1880-83. J.C.Her- 
pel, Het oude raadhuis van 's-Gravenhage, dl. 2, ’s-Gravenhage 
I979,498-5i°.

11 Cuypers tekende de notulen als voorzitter vanaf 12 april 1888 
met enkele uitzonderingen, tot hij op 20 juni 1889 Muysken 
weer als voorzitter begroette. Het rapport aan B&w is afge
drukt in ‘De voorgenomen verandering van de Vierschaar in 
het raadhuis te ’s-Gravenhage’, Bouwkundig Weekbladu (1891), 
141-46, tezamen met de reactie van Victor de Stuers en de 
reactie van de commissie op diens visie.

12 De beide heren waren het over veel zaken eens, maar botsten 
ook vaak: ruzies bepaalden mede hun onderlinge verhouding, 
onder meer in het geval van de restauraties te Klimmen en 
Maastricht, Lieve-Vrouuwekerk. In het kader van mijn proef
schrift zal ik hier nog op terugkomen. De toon van brieven en 
nota’s is in sommige gevallen bepaald onvriendelijk te noe
men.
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13 ‘Raadhuis te ’s-Gravenhage’, Bouwkundig Weekblad 12 (1892),
13-

14 Bouwkundig Weekblad 12 (1892), 289-90.
15 Voor een afbeelding van de ontwerpen van de Maatschappij 

en de gerealiseerde situatie zie J. C. Herpel, Het oude Raadhuis 
van ’s-Gravenhage, dl. 1,235-36.

16 Over de discussie rond de sloop van de kap: W. F. Denslagen, 
Omstreden herstel. Kritiek op het restaureren van monumenten, 
’s-Gravenhage 1987,160-67.

17 De brief is afgedrukt in Architectura 3 (1895), 222 en het ant
woord van de Maatschappij in De Opmerker 31 (1896), 14.

18 ‘De Grafelijke Zalen’, De Opmerker 52 (1897), 408-9.
19 Beschrijving van de Grafelijke Zalen op het Binnenhof te ’s-Gra- 

venhage, ’s-Gravenhage 1907.
20 D.Knuttel,Architectura 12 (1904), 403.
21 Archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling 

Kunsten en Wetenschappen, Algemeen Rijksarchief ’s-Gra
venhage, Tweede Afdeling, verder te noemen a r a , k &w . 
Wanneer niet anders vermeld, worden in het navolgende de 
stukken geciteerd uit dossier nr. 923, Franeker.

22 Over de restauratie: M. A.Prins-Schimmel, Het stadhuis van 
Franeker, bouwhistorisch overzicht vanaf iggi tot 1981. Verslag 
restauratie igyg-ig8i, Franeker z.j. (1981).

23 Afgebeeld in Prins-Schimmel, op.cit. (noot 22).
24 Cuypers-archief, Rotterdam, Nederlands Architecuur In

stituut, correspondentie map c 72 en tekeningen map 143.
25 Vergelijk mijn bijdrage ‘Een «stenen landschap», Cuypers’ 

fragmentengebouw bij het Rijksmuseum’, Bouwkunst. Studies 
in vriendschap voor Kees Peeters, Amsterdam 1993,331-43.

26 Prins-Schimmel, op.cit. (noot 22), 47.
27 In 1926 zouden de ramen en luiken in lichte Bentheimer en 

groen zijn overgeverfd. Toch wordt nog in november 1948 
gesproken over het overschilderen van de in houtkleur geoliede 
en goor geworden kruisramen. Dossier 621, Franeker, Archief
bestanden van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, thans 
bewaard in het Rijksarchief in Noord-Brabant.

28 C.Muysken, ‘Het Raadhuis te Bolsward’, Eigen Haard 46 
(1895), 726-32.

29 Krabbe, op.cit. (noot 2), 75-76.
30 De volgende gegevens zijn ontleend aan de stukken in a r a , 

BiZa, k &w  nr.837 en aan de stukken in het Gemeentearchief 
Bolsward, inv.nr. 677 b : stukken over de restauratie van het 
stadhuis in 1895, inventarislijst van gemeentesecretaris Laag
land, opgesteld op 11 maart 1896. Zie over het stadhuis: M.E. 
van der Meulen, Het Raadhuis te Bolsward 1614-1896, Bolsward 
z.j. (1896); D.Bartstra, ‘Het Stadhuis te Bolsward’, Het huis 
oud en nieuw 7 (1909), 97-117; B. (W. van Boven?), ‘Enkele 
splinters van de restauratie van het Bolswarder Raadhuis’, Ar
chitectura 3 (1895), 142; J.Keuvelaar, Stadhuis van Bolsward, 
Bolsward z.j. (ca.1991) en G.P.Karstkarel, R.Terpstra, Het 
Stadhuis van Bolsward, Leeuwarden 1986 (Monument van de 
Maand i, dl. 1).

31 Zie over de gang van zaken ook het archief van de Maat
schappij, met name de vergaderingen van 3 november 1887, 
6 augustus, 8 en 22 oktober 1891, 7 juli 1892, 23 februari en 
23 maart 1893 en 2 augustus 1895. In de laatste vergadering 
schonken b  & w uit dankbaarheid voor de belangeloze hulp 500 
gulden. Het adres aan de minister is afgedrukt in Bouwkundig 
Weekbladn (1891), 289.

32 Uit a r a , K&w 782 blijkt dat na aanvankelijke twijfels De 
Stuers uiteindelijk 1500 gulden toezegde voor het noodzake
lijke herstel van de toentertijd elfde-eeuws genoemde tufste
nen toren.

33 C.T.J. Louis Rieber, ‘Het Raadhuis te Bolsward’, Bouwkun
dig Weekblad 13 (1893), 157-58. Deze stukken werden op 24 
april 1893 aan burgemeester en wethouders verzonden, inclu
sief zes tekeningen met ‘al datgene wat geheel of gedeeltelijk 
moet worden hersteld’.

34 Gedrukt raadsvoorstel van 20 juni in het Gemeentearchief 
met de voorgeschiedenis.

35 ‘Het raadhuis te Bolsward hersteld’, Bouwkundig Weekblad 15 
(1895), 225-27 met drie platen.

36 Deze is in 1955 bij de restauratie-Vegter vereenvoudigd en 
iets slanker gemaakt.

37 Observaties ter plaatse in 1993 en het artikel ‘De restauratie 
van ons stadhuis 1614-1895’, Bolswardsche Courant 34 (1895), 
nr.44.

38 Brief van F. Vermeulen als antwoord op een verzoek om in
lichtingen door E.Neurdenburg van 14 april 1937, Archief
bestanden Rijksdienst voor de Monumentenzorg, thans be
waard in het Rijksarchief in Noord-Brabant.

39 B. (W. van Boven?), op.cit. (noot 30), 142.
40 De Opmerker 32 (1897), 187-88. Een van de andere heftige 

bestrijders van de ‘kerkelijke’ richting Cuypers-De Stuers, 
Posthumus Meyjes, kantte zich vooral tegen herstel van ‘ka
tholieke polychromie’, maar verving in de Arnhemse Euse- 
biuskerk toch het witwerk door de lang verdwenen kleuren. De 
Opmerker 31 (1896), 350 kritiseert dit ‘vuile sopje’ en meent 
dat ‘ook als het Rijk buiten spel blijft, restaureeren met be
derven gelijk kan staan’. Beide restauraties zijn na de Tweede 
Wereldoorlog ongedaan gemaakt.

Vastgoed: kernactiviteit 
De vastgoedmarkt stelt steeds 
meer belang in partijen die 
bereid en in staat zijn complexe 
projecten te ontwikkelen.
Niet alleen woningen spelen 
daarbij een rol, ook winkel
centra, kantoren en de samen
hangende problematiek van 
mobiliteit, infrastructuur en stede
lijke herinrichting.

Onze kennis van woningbouw, 
ontwikkeling in commercieel vast
goed, projectfinanciering en ont
wikkeling en beheer van 
de gebouwde omgeving, komt bij 
uitstek tot haar recht bij dergelijke 
omvangrijke, geïntegreerde

markt. Maatwerken voortdurende 
ontwikkeling en introductie van 
innovatieve hypotheekprodukten 
kenmerken deze Bouwfonds 
activiteit.

Financiering van commercieel 
onroerend goed is een nog 
jonge, veelbelovende activiteit 
van het Bouwfonds. De onderne
ming beschikt over een 
goede uitgangspositie om in dit 
marktsegment substantieel en 
winstgevend te opereren.

Het verzekeringsbedrijf is voor de 
onderneming van strategisch be
lang, gezien de synergie met 
Bouwfonds Hypotheken.

Met de uitgezette 
koers voor de jaren 
negentig is de 
Bouwfondsgroep in 
staat zich verder te 
ontwikkelen en te 
vernieuwen in de 
richting die wij willen 
gaan: een zelfstan

dige onderneming met Neder
landse gemeenten als aandeel
houders, toonaangevend in ont
wikkeling en financiering van 
vastgoed en strategisch actief in 
verzekeringen.

Pylon, roestvrijstaal, André Volten 
Bouwfonds hoofdkantoor Hoevelaken.

Het Bouwfonds, 
een onderneming 

in beweging
binnenstedelijke projecten. Hoge 
kwaliteit en meerwaarde vormen 
het uitgangspunt van het Bouw
fonds handelen.
Bouwfonds Hypotheken neemt 
van oudsher een vooraanstaande 
positie in op de Nederlandse

Op koers
De Bouwfondsgroep ligt geheel 
op koers voor de negentiger 
jaren. Een koers gebaseerd op de 
wensen en behoeften van de 
vastgoedmarkt en vooral ook op 
de aanwezige kennis en ervaring 
binnen de groep.

nv Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Westerdorpsstraat 66, 3871 AZ Hoevelaken, tel. 03495-39111





In het najaar van 1992 bestond de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst honderdvijftig 
jaar. Het genootschap speelde vanaf de oprich
ting in 1842 een belangrijke rol in de Nederlandse 
architectuur. Deze speciale uitgave van De Sluit
steen bevat enkele schetsen uit haar rijke geschie
denis, waarbij vooral de eerste decennia van het 
bestaan van de Maatschappij ter sprake komen.

De Sluitsteen Architectura & Natura Pers

De bijdragen in deze bundel belichten uiteen
lopende facetten van de Maatschappij, zoals het 
uitschrijven van prijsvragen die bedoeld waren 
als oefening voor jonge architecten. Verder wordt 
de plaats van de vereniging in het negentiende- 
eeuwse stijldebat geschetst. Daarnaast wordt 
aandacht besteed aan de activiteiten van 
J. H. Lehman, een van de belangrijkste bestuur
ders, de bemoeienis met de toenmalige restau- 
ratiepraktijk en het streven naar een eigen 
Maatschappelijk gebouw, een wensbeeld dat 
de vereniging jarenlang koesterde en tenslotte 
in de jaren tachtig van de vorige eeuw wist te 
realiseren.


