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Wies van Leeuwen *)

REDACTIONEEL
100 Jaar geleden overleed één van Nederlands 

opmerkelijke culturele kopstukken, J.A. Alberdingk 
Thijm. Dit jaar is en wordt nog een aantal 
manifestaties op touw gezet, die allemaal een 
aspect van Thijms veelzijdige persoonlijkheid 
beogen te ontsluiten. In dit verband brengt het 
Cuypers Genootschap bijgaande monografie uit 
over Thijms ideeën op het gebied van architectuur 
en - nauw verwant - monumentenzorg van de 
hand van drs Wies van Leeuwen. Het CG 
verwacht hiermee een handreiking te bieden bij 
de beantwoording van de veelgestelde vraag naar 
de achtergronden van de herleving van de 
monumentale bouwkunst, de bloei van het 
historiserende bouwen en het ontstaan van de 
monumentenzorg in de vorige eeuw.

Inmiddels zullen de meeste belangstellenden de 
tentoonstelling "J.A. Alberdingk Thijm, 1820-1889, 
Katholicisme & Cultuur in de negentiende eeuw" in 
het Amsterdams Historisch Museum hebben 
gezien. Voor wie deze gemist heeft is het mogelijk 
om een iets kleinere variant te bezichtigen in de 
Universiteitsbibiliotheek te Nijmegen van 7 oktober 
tot en met 3 november a.s.. Bij gelegenheid van 
de beide exposities verscheen een kleine 
gelijknamige catalogus met twee opstellen resp. 
van Peter Rietbergen en Lieske Tibbe. Terwijl de 
laatste een profiel schetst van Thijm als hoogleraar 
in de esthetica aan de Rijksacademie voor 
Beeldende Kunsten en daarmee een belangrijk 
aspect van diens persoonlijkheid onthult, vormt de 
eerste een duidelijk op Gerard Brom 
geïnspireerde en met Van Deyssel-achtige 
typeringen doorspekte compilatie van hetgeen 
bekend geacht kan worden over Thijm.

De opening van deze tentoonstelling te 
Nijmegen wordt voorafgegaan door een 
symposium op 6 oktober 1989, alwaar een vijftal 
voordrachten zullen worden gehouden, waarvan 
wij hier de titels onder voorbehoud geven: Pater dr 
P.A.M. Geurts over enkele minder bekende 
Limburgse vrienden van Thijm, J. de Maeyer, lic. 
in de moderne geschiedenis en verbonden aan 
het KADOC te Leuven over het Katholiek Reveil en 
de kunst in Europees perspectief, drs B.C.M. van 
Helienberg Hubar, secretaris van het CG, over 
Thijms opvattingen inzake het beleven van kunst, 
dr Luc Verpoest, wetenschappelijk medewerker 
aan de KU Leuven, over de 19de-eeuwse 
monumentenzorg in Belgie en drs Wies van 
Leeuwen, voorzitter van het CG, over Thijm en de 
monumentenzorg. De opzet is om zowel de 
ochtend als de middag met een korte discussie af 
te sluiten.

Wat betreft Thijms actuele betekenis voor het 
onderzoek naar de 19de-eeuwse cultuurhistorie, 
kan opgemerkt worden dat momenteel nauwelijks 
monografisch onderzoek naar hem wordt verricht. 
Voor een aantal Cuypers-onderzoekers is hij van 
groot belang, omdat nu eenmaal in sterke mate 
een wisselwerking bestond tussen de artistieke, 
de kunsttheoretische, de esthetische, maar ook de 
sociale en pragmatische opvattingen van Thijm,

Cuypers en hun vriend en promotor, De Stuers. 
Daardoor en door het literairhistorische 
onderzoek, dat met name in het tijdschrift “De 
Negentiende Eeuw' ruime aandacht heeft 
gevonden en nog krijgt, komen geleidelijk aan wel 
meer en meer facetten van de figuur Thijm in een 
wat duidelijker licht te staan. Misschien dat dit 
alles in de komende tien jaar zal leiden tot een 
echte monografie, die hem zal ontdoen van allerlei 
anekdotismen, waaraan vooral een - vaak 
verkeerd begrepen - Lodewijk van Deyssel en 
Gerard Brom debet zijn geweest.

SYMPOSIUM EN OPENING 
TENTOONSTELLING
J.A. ALBERDINGK THIJM 6 OKTOBER 1989
Vijf voordrachten - zie bovenstaand redactioneel - 
met aansluitend discussie:

10.00 uur Aula Minor van de K.U. Nijmegen, 
Comeniuslaan 2.

- dr. P.A.M. Geurts,
- J. de Mayer - lic. moderne geschiedenis 

KADOC Leuven -,
- drs. B.C.M. van Hellenberg Hubar, secretaris 

CG,
- dr. W. Verpoest - wetenschappelijk 

medewerker KU Leuven -,
- drs. L van Leeuwen, voorzitter CG

Inl: Dr. A.E. M. Janssen,
Erasmusplein 1, K. 13.20,
5725 HT Nijmegen.

Aan de deelname zijn kosten verbonden.

Foto van Thijm door Delboy en Baer. Naar deze foto is 
de litho, afgebeeld op de voorpagina door Jan Veth 
vervaardigd. (Archief Thijm, KDC, Nijmegen)

ALBERDINGK THIJM, BOUWKUNST EN SYMBOLIEK

'She sobbed again. '0, O my babies. They had done no harm! Why should they have been taken 
away, and not I!' There was another stilness- broken at last by two persons in conversation 
somewhere without. 'They are talking about us, no doubt!' moaned Sue. 'We are made a spectacle 
unto the world, and to angels and to men!' Jude listened- 'No- they are not talking of us!' he said. 
'They are two clergymen of different views, arguing about the eastward position. Good God- the 
eastward position, and all creation groaning'

Thomas Hardy, Jude the Obscure (1896).

VOORWOORD

De schrijver Thomas Hardy, opgeleid als 
kerkebouwer, contrasteert in zijn roman Jude the 
Obscure het lijden van de allerarmsten met de 
discussie binnen de geestelijkheid over de 
oriëntatie van het kerkgebouw. Hij geeft hiermee 
de tegenstelling aan tussen intellectueel-theo- 
logische gedachtenconstructies en het dagelijks 
leven in de slums van de industriële metropolen 
van zijn tijd.

De honderd jaar geleden, in 1889, overleden 
Josephus Albertus Alberdingk Thijm (Amsterdam, 
13 augustus 1820 - 17 maart 1889) heeft aan de 
'heilige linie' één van zijn hoofdwerken gewijd. 
Voor hem is de oriëntatie geen luxe-probleem 
binnen een door lijden en ellende geteisterde 
samenleving, maar de uiting van een moreel 
hoogstaande maatschappijopvatting op katholieke 
grondslag.

Met deze 'gedachtenkathedraal' nam Thijm 
als een katholiek 'avant-gardist' een 
uitzonderlijke positie in tussen zijn 
geloofsgenoten. Hij had vele contacten met 
'andersdenkenden' en stond in het brandpunt 
van de theorievorming in binnen- en 
buitenland. Daarbij absorbeerde hij zowel 
opvattingen uit de 18de eeuw als van 
tijdgenoten als Pugin, Reichensperger en 
Lassus.

Zijn boek 'De Heilige Linie' (1858) werd door zijn 
tijdgenoten aanvankelijk amper erkend, maar 
vervolgens gepopulariseerd tot een handleiding 
voor kerksymboliek. Het is echter meer dan dat: 
het is een zoektocht naar de eigentijdse stijl als 
uitdrukkingsvorm voor zijn eigen tijd. Daarnaast 
pleit het voor een bouwkunst van vormen geladen 
met betekenis, een gegeven dat in de huidige 
debatten rond het postmodernisme weer

*) A.J.C. van Leeuwen, geboren in 1950 te Luyksgestel, studeerde kunstgeschiedenis te Nijmegen. Hij 
werkte vanaf 1973 mee aan de inventarisatie van het kerkelijk kunstbezit in het bisdom 's Hertogenbosch. 
Momenteel is hij werkzaam bij de provincie Noord-Brabant als coördinator van het Monumenten 
Inventarisatie Project, de provinciegewijze inventarisatie van de 'jongere bouwkunst'. Hij publiceerde 
onder meer twee delen 'Langs oude Brabantse kerken' en werkte mee aan de catalogus 'Naar gothieken 
kunstzin'. Van Leeuwen is voorzitter van het Cuypers Genootschap en redactielid van het Bulletin van de 
Stichting Oude Gelderse Kerken. Naast diverse artikelen over regionale geschiedenis en de bouwkunst van 
de 19de en 20ste eeuw publiceerde hij over monumentenzorg en -inventarisatie, onder meer in het Bulletin 
KNOB. In juli verschijnt een publicatie over de neogotische beeldhouwer Hendrik van der Geld. In 
voorbereiding is een boek over Nijmeegse kloosters en een dissertatie over P.J.H. Cuypers als 
restauratie-architect.

actueel is, ook al is hierbij nauwelijks 
belangstelling voor rationalistisch- 
neogotische architectuuropvattingen. 'De 
Heilige Linie'1) was leidraad voor de architect 
P.J.H. Cuypers, heeft op H.P. Berlage 
belangrijke invloed gehad en zijn uitwerking 
ook niet gemist op het rijksbouwen onder de 
invloedrijke referendaris Victor de Stuers, 
zijn navolger Jan Kalf 2) en 
vertegenwoordigers van de 
''gemeenschapskunst" als Antoon Derkinderen 
en Jan Toorop. 3)

Tevens heeft Thijm als een der eersten in zijn 
rubriek 'Wandalisme' in de Spektator pleidooien 
gehouden voor het behoud van monumenten en 
stadsbeelden uit de late middeleeuwen en de 
17de eeuw. Monumenten waren voor hem de 
uitdrukking van de morele zuiverheid van de 
beschaving, die hij in het 'brekend en slopend 
koninkrijk' van zijn eigen tijd niet vermocht 
aan te treffen.

Deze publicatie -een bewerking van een 
doctoraalscriptie uit 1982- geeft alle aandacht aan 
Thijms opvattingen over architectuur en 
symboliek. De vele brieven in de Bibliotheca 
Thijmiana van het Katholiek Documentatie 
Centrum der Katholieke Universiteit te Nijmegen 
zijn hierbij buiten beschouwing gebleven. Centraal 
heeft gestaan de invloed die Thijm via gedrukte 
media op zijn tijd heeft gehad. Zijn 
architectuuropvatting is van groot belang voor 
het onderzoek naar de bouwkunst van de vorige 
eeuw: eerder een 'eigentijdse' cultuuruiting dan 
een 'stijlmaskerade'. Bij deze bewerking heb ik 
dankbaar gebruik gemaakt van waardevolle 
opmerkingen en aanvullingen door prof. dr. C. 
Peeters en drs. B. van Hellenberg Hubar.
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I SCHIJN EN WAARHEID IN DE BOUWKUNST 

1. Een afspiegeling van het Hogere.

In 'De geboorte der kunst' (1843) schetst Thijm 
de vervloeking van de schepping na de 
zondeval. Adam beklimt een heuveltop, verheft 
zich boven het stof, blikt naar het Oosten en 
ziet:

'Door 't lieflijk bloeiend dal, dat, aan zijn voet gespreid,
En van den purpergloor der morgenzon beschenen- 
Door licht en bruin verdeeld die elders zich vereenen- 
ln hoog en laag plantsoen, gebloemte en zilvervliet- 
Aan 't nooit verzadigd oog een streelend 
schouwspel biedt".

Bij het zien van de schoonheid van de schep
ping in dit landschap en van zijn gade Eva, maakt 
zijn ervaring van de breuk met het paradijs plaats 
voor een schoonheidservaring die als allereerste 
kunstvorm de poëzie geboren doet worden. "En 
Adam drukt zijn Gade, uit schoonheidsliefde, aan 
't harte". In het gedicht speelt de ervaring van de 
breuk met de gouden tijd van een ver verleden 
een belangrijke rol. Het enige dat deze breuk kan 
helen is de kunst.

De kunstopvatting van Thijm, die geen klassieke 
opleiding had, bevat elementen uit oudere 
theorieën, waarin de term Ideaal een belangrijke 
rol speelt. Bij J.J. Winckelmann treffen we 
dit begrip al aan in 1755. Hij baseert zich op 
Plato, die de Idee ziet als de allerhoogste 
werkelijkheid, waarvan de aardse 
werkelijkheid slechts een zeer gebrekkige 
afschaduwing is. De kunstenaar vindt in 
zichzelf de herinnering aan het oerbeeld van 
het schone terug en probeert dit volmaakte 
innerlijke model weer te geven. De schoonheid 
van dit model is de verzinnebeelding van het 
goede, "de schittering van het Ene in de Idee of 
het doorschijnen van het Goede in het Ideaal". 
Thijm omschrijft dit gebeuren als volgt: “De 
oorsprong der Kunst zit in het hart, in 's 
menschen gevoelsvermogen, dat aangedaan 
door het Schoone en Ware naar 
wederuitstorting tracht, naar overplanting 
van die aandoening;". 4)

Reeds bij Plato treffen we de identificatie van het 
goede en schone met het ware, eigenschappen 
die door Augustinus, de Pseudo-Dionysius 
Areopagita en Thomas van Aquino verder 
benadrukt worden en karakteristiek zijn voor het 
middeleeuwse denken over esthetica. Schoonheid 
is voor Thomas de aanschouwelijke manifestatie 
van het ware en het goede. 5) Thijm kent deze 
denkbeelden via W. Bilderdijk en C. Broere. 6) Hij 
getuigt in een brief van 1883 dat hij de filosofie 
leerde van Plato, Bilderdijk en Broere 7) De laatste 
verwijst met nadruk naar de bevordering van 
de hoogste schoonheid tijdens de "openbare 
Christelijke orde" van de middeleeuwen. 8) 
Bilderdijk getuigde dat de godsdienst en de 
dichtkunst één waren: "Kunst werd geboren uit 
liefde, die God is". 9) Deze openbaarde zich door 

4 de menswording in de allerhoogste liefde en

Devies van de "Dietsche Warande' met 
wapenspreuk “Niets dan door Christus", een 
ridderzwaard met schild, kromstaf en gewapende 
vaandelstok. Links kruisvaan met de gesel der 
kritiek, rechts harp en attributen der kunsten als 
duimstok, schilderstok, hamer, passer, pennen en 
penselen.

schoonheid. Hierop is genoemd gedicht 
gebaseerd.

In 'Over de Kompozitie in de kunst' (1843) legt 
Thijm het verband tussen het goddelijke en de 
kunst. KOMPOZITIE is voor hem een 
hoofdwoord. Het gaat hierbij niet om de 
uiterlijke samenstelling van de kunstwerken, 
“de groepeering, de lijnen, des noods het 
kontrast der kleuren", maar om iets 
essentiëlers. "Kent gij de verhevene en 
beteekenisvolle woorden uit het boek Genezis 
niet, waarin de Godheid zich als Schepper van 
een Kunstwerk aan ons openbaart, dat inniger 
begrepen, en in zijn wezen, niet in zijn form- 
alleen, tot model door de Kunstenaars gekozen 
behoorde te worden?". Geest is de voornaamste 
eigenschap van de kunstenaar. "Kompozitie is 
de hoogste uitdrukking der Godheid in het 
stoffelijke, de mens is Geest en Stof. De Geest 
het stof bezielende, het stof de geest 
verbeeldende- brenge hij kunststukken 
voort!“. Deze "ordelijke geheele Kompozities" 
zijn dan in Gods schone natuur onderworpen 
"aan eene eeuwige Orde, eene onverstoorbare 
Harmonie en Maat, een onmeetbaar Plan en

eene verhevene Kompozitie ondergeschikt".
10) Deze eeuwige orde is een afspiegeling van 
de eeuwige, hemelse orde en als zodanig van de 
hoogste morele waarde. 11)

Reeds Augustinus beschreef het goddelijke 
model, besloten en verborgen in de geheime 
schoot der natuur: het bezit zuivere verhoudingen, 
is een weefsel van elementen, ritmisch geordend 
en bestaande uit getal, maat en gewicht. Het 
model is een structuur die aan alles dat de 
natuurlijke omgeving bepaalt ten grondslag 
ligt. Ontwerpen is het ontvouwen van dit 
overal in de natuur verborgen model, van 
waarheid en harmonie. Men schept analogieën 
van dit Ware, Goddelijke model, waardoor de 
wereld soliditeit en duurzaamheid verkrijgt. 
12) Thijm beveelt studie van de vormen in de 
natuur aan, imitatie wijst hij af. De kunst 
heeft een eigen vormenstelsel, zij stelt de 
natuur voor maar dupliceert haar niet. De 
natuur voldoet niet aan de behoefte van de 
mens. Zij kent geen Stijl, omdat zij de 
schepping van een absolute maker is. Een 
tweede geordende schepping is niet denkbaar. 
De mens daarentegen kan wel op verschillende 
wijzen, met meer of minder bewustzijn, deze 
schepping nabootsen. 13) Voorbeelden hiervan 
zijn te vinden in de Egyptische tempels waar 
de zuilen als bomen zijn en het firmament op 
de plafonds geschilderd is. Zelfs de horizontale 
lijn van de Griekse en Romeinse gebouwen is 
voor Thijm de afbeelding van "het toenmalige 
denkbeeld dat de aarde een onmetelijke vlakte 
was". 14) De eigenschappen gevoel en 
verstand, gaven de mens behoeften die de 
natuur niet kon vervullen. STIJL treffen we 
dan ook het duidelijkste aan, niet "in de 
wijziging der materieële voorwerpen naar de 
materieële behoeften" maar "in de wijziging 
der schoonheidsuitdrukking", de "harmonie en 
maat", het "strelende der bevalligheid, het 
indrukwekkende van het verhevene", de 
"hoogere bezieling uit God van het gemaakte 
voorwerp", een herinnering van een verloren, 
vroegere vreugde, de voorsmaak van een 
toekomende. Juist dit pleit volgens Thijm 
nadrukkelijk voor "ons eeuwig voortbestaan 
in den Hemel met zijne Engelen". Thijms 
theorie verwijst telkens weer naar de hogere 
Orde, de “heilige, hemelse Orde der 
christenen" die geen masker of vervalsing is, 
maar een "levensbeginsel, ontkiemend en 
opgroeyend" in de ziel van de echte 
kunstenaar. Zijn geur en kleur meegevend aan 
al wat hij schept: "een licht dat afstraalt van 
zijn voorhoofd en met den gloed van een hooger 
leven alles verguldt, wat hij nader komt; eene 
kracht in zijn hand, die alles zodanig ontwerpt 
en schikt, dat het schijnbaar tegenstrijdige 
zich onder zijn aangreep oplost in harmonie, 
en dat stof en gedachte gelijkelijk onder de 
druk zijner vingeren tot levende beelden 
groeien, heerlijk om te aanschouwen en 
getuigend van God, door wiens wijsheid de 
kunstenaar ze scheppen mocht!". 15)

Thijms devies luidt dan ook "Nil Nisi Per 
Christum", niets dan door Christus. Het 
kunstwerk weerspiegelt in de drieklanken van 
het goede, schone en ware de goddelijke 
ordening van maat, getal en gewicht. Deze 
trinitaire reeksen domineren Thijms 
architectuurtheorie. 16) Op deze basis wordt 
een systeem gebouwd dat gekenmerkt wordt 
door de EVENREDIGHEID tussen stoffelijke 
vormen en geestelijke begrippen. De met 
redelijkheid begiftigde mens begrijpt dit 
systeem, waarin het verlangen naar de 
redelijke, geordende wereld van het verloren 
paradijs de hoofdrol speelt.

2. Maatschappelijke kunst.

MAATSCHAPPIJ EN ARCHITECTUUR.

Tijdens een imaginaire wandeling met een 
inwoner door Hoorn ontwikkelt Alberdingk Thijm, al 
pratend, een gedachtengang die zijn visie op de 
relatie tussen maatschappij en bouwkunst typeert.
Er is in dit Hollandse stadje een "uitnemend- 
EIGENAARDIGE" bouwwijze ontstaan, die bepaald 
werd door een aantal aanwezige voorwaarden.
"De ligging van het land, de hoedanigheid van 
grond en bouwstoffen gaven, zowel als de 
bijzondere geestesrichting en levenswijze der 
landzaten, eene bijzondere en geheel oor
spronkelijke schoonheid aan alle déér 
toegepaste bouwvormen". 17) De Hollandse 
bouwkunst ontwikkelde zich logisch vanuit een 
aantal materiële voorwaarden. Daarnaast is er 
een aantal eigenschappen van het volk dat als 
genererend principe wordt beschouwd:
"Eenheid van zin; overvloed van levenslust en 
levenskracht; Christendom; de middelen om 
zich vrij te maken- vrij van de laagste, de 
eenige ware slavernij, die der zonde; met het 
christendom, de kracht eener
eerbiedwekkende nationaliteit, de drift naar 
ontwikkeling, het goed geluk om, schoon te vér 
gaand in die drift, zijn volksbestaan op hechter 
voet te handhaven!".

Dit volkskarakter is voor onze wandelaar 
overal in het stadje, zichtbaar uitgedrukt in 
de oude gebouwen. Het gewone woonhuis 
vertoont voor het volkskarakter typische 
vormen in de steile, de regen weerstrevende 
daken. Het huis heeft een begin, een 
fundament, een vervolg, de woon- en 
gebruiksruimten en een besluit, de kap. Ook 
hier dus een driedeling. Helaas worden veel 
huizen verminkt, en ook K.G. Zochers nieuwe 
toren voor de na brand herbouwde Grote Kerk 
wordt bekritiseerd als een reeks 
"gesuperpozeerde tempeltjens", zonder enige 
harmonie, nog slechter dan de Amsterdamse 
Westertoren die vergeleken wordt met een 
stapel moscovische gebakjes. De hier door 
Thijm bedoelde HARMONIE is geen uiterlijke 
overeenstemming van aan elkaar aangepaste 
vormen, maar een dieper gaande 5



Hoorn, huizen aan de Oude Doelenkade, ca. 1925. (Archiefdienst Westfriese Gemeenten)

overeenstemming tussen de “waereld der 
zinnelijk waarneembare feiten, en tastbare 
voorwerpen" en de "waereld der gedachten".
Het verdwijnen van deze harmonie, het verval 
der levende traditie is oorzaak van de 
beroeringen waaraan Europa ten prooi is. De 
"kracht der toekomstige maatschappij" ligt in 
het volk. Het is als een plantsoen dat niet aan 
de verwildering moet worden overgelaten, 
maar verzorgd moet worden, om zo "tot eene 
bosschaadje (te) groeien, waar de vogelen des 
hemels zich op te rusten zullen zetten en 
liederen kwelen ter eere van Hem, die het 
plantsoen zijn malschen regen en lieflijken 
zonneschijn voortdurend gunnen blijvel".

Al eerder, in het artikel 'De ln-stand-houding 
onzer monumenten' (1848), was dezelfde 
argumentatie door Thijm neergeschreven aan de 
hand van een citaat van Victor Hugo 18): “De 
Architectuur, die alle beeldende kunsten omvat en 
aan zich dienstbaar maakt, is de volkomen 
plastische uitdrukking van den volksgeest: en, 
als zoodanig, een der voornaamste, der 
belangrijkste, der onwraakbaarste getuigen 
van de geschiedenis van dien volksgeest, welke 
zich in vormen en feiten heeft geopenbaard". 
19) Elk onderdeel van de Hollandse bouwkunst 
is een afspiegeling van het "eigenaardige" 
karakter van het volk: de daken en hoge 
stoepen duiden op de wens naar afsluiting en 

6 beschutting, de smalle percelen op de

vrijheidszin, het burgerhuis met zijn zinde
lijkheid en levendige kleurafwisseling, is 
karakteristiek voor de vrome en zedelijke 
burgerbevolking. Dit erfgoed moet behouden 
blijven, opdat de volkeren “door het sprekend 
steen beter tijden herinnerd worden". De 
architectuur is haar "gebouwde geschiedenis". 
20)

De kunst staat midden in het leven: "sla uw 
oogen om u rond, steek uw ooren tot luisteren op, 
sla uwe handen uit, tot herkenning van vormen,- 
en voor zoo ver hetgeen gij ziet geen werktuiglijk 
voortbrengsel is der niet met rede bedeelde 
natuur, is dat alles KUNST..!“. 21) De ontmoeting 
van een tweetal wandelaars, een volksmeid, ook 
daar is kunst.aldus Thijm.

In zijn Openingsrede bij de aanvaarding van 
het hoogleraarschap in de esthetica en kunst
geschiedenis aan de Amsterdamse Koninklijke 
Akademie voor Beeldende Kunsten lezen we 
nogmaals: "Alles behoort tot het gebied der 
Beeldende Kunst, wat door menschenhanden 
geschapen is, met het doel, of met de uitkomst, 
daaraan eenige eigenschappen van kleurscha- 
keering, evenredigheid, welstandigheid in te 
prenten". 22) Deze laatste begrippenreeks duidt 
op een esthetische grondvoorwaarde, esthe
tisering van de dagelijkse omgeving, van het 
gehele leven. Het idealistische karakter van Thijms 
kunstopvatting wordt voor de lezer pas duidelijk,

als hij dit beeld in gedachten contrasteert met 
de dagelijkse werkelijkheid van het leven in 
de 19de eeuw.

Karakteristiek voor de idealistische denkers 
van het 19de-eeuwse historisme is het zoeken 
naar een tijdperk in de geschiedenis waarin de 
verloren eenheid van kunst en leven nog 
aanwezig is: de geschiedenis wordt verheven 
tot een esthetisch ideaalbeeld. Hegels reeks 
van drie opeenvolgende kunstvormen, 
symbolisch, klassiek en romantisch eindigt 
met de gotische architectuur van de 
middeleeuwen: een, overigens niet voor 
herleving vatbare, werkelijk romantische 
kunst waarin onafhankelijkheid en 
dienstbaarheid verenigd zijn, een fusie van 
symbolische en klassieke gedachten. 23) De 
filosoof en literatuur-historicus Friedrich 
Schlegel 24) verbindt kunst en religie: "Es ist 
die ursprüngliche Bestimmung der Kunst...die 
Religion zu verherrlichen und die 
Geheimnisse derselben noch schöner und 
deutlicher zu offenbaren". Hij baseert zich 
hierbij op de Duitse romantici W.H. 
Wackenroder en L. Tieck die in' Phantasien 
über die Kunst' van 1799 en
'Herzensergiessungen eines kunstliebenden 
Klosterbruders' van 1796 de eenheid van 
religie en kunst benadrukt hadden en de 
middeleeuwen en de vroege renaissance als 
ideale, vergane glorie voorstellen. 25) 
Schlegel gaat verder dan deze beiden, en wil 
deze glorie inzetten voor herstel van de 
gebreken die zijn eigen tijd aankleven.

J.A. Alberdingk Thijm volgt dezelfde 
gedachtengang. De middeleeuwse kunst immers" 
bootst niet slaafsch na, maar stelt scheppend 
voor", drukt bovennatuurlijke ideeën uit in vormen, 
is symbolisch. 26) De kunsten en wetenschappen 
bereikten toen een "hoge graad van 
ontwikkeling en luister" en zorgden voor 
"eene voorbeeldige harmonie in de vooruitgang 
welke men alom bespeurde" doordat kunsten 
en wetenschappen beide bezield waren door 
hetzelfde godsdienstige principe. Hij 
construeert een anonieme kunst, die 
gelijktijdig in een aantal landen ontstond als 
perfecte uitdrukking van het volkse 
kunstinstinct en niet als schepping van een 
individuele kunstenaar. 27) Gotiek leende zich 
uitstekend voor een dergelijk stijlbeeld. Men 
kende vrijwel geen namen van bouwmeesters, 
terwijl een aantal auteurs, waaronder J.W. 
von Goethe de "heelheid" en organische groei 
van de stijl benadrukt hadden: "ein ewiges 
Ganze", “ein lebendiges Ganze", "die Harmonie 
der Massen". 28) Het organische karakter 
bestaat niet uit een afbeelding van de natuur. 
Friedrichs broer, A.W. Schlegel, zegt: "Die 
Architektur ahmt nicht in einzelnen 
Gegenstände die Natur nach, sondern in ihrer 
allgemeinen Methode. Da sie es mit toten 
Materien zu tun hat, so muss sie zuvörders 
geometrisch und mechanisch bauen, darin 
besteht die architektonische Richtigkeit. Erst

wann dieser Genüge geleistet ist, darf an eine 
freiere Ausschmückung gedacht werden, da 
eben deswegen unfehlbar eine nähere oder 
entferntere, aber immer unverkennbare 
Anspielung auf das Organische sein wird". 29)
Een parallel met de wijze waarop een bioloog 
als Charles Bonnet de ontwikkeling der 
insekten beschouwt, waarvan het organische 
geheel in de delen voorafgebeeld wordt. In de 
loop van de 19de eeuw zullen aan een 
organische stijlontwikkeling dan ook steeds de 
begrippen doelmatige schoonheid, natuurlijke 
schoonheid en doelmatige eenheid gekoppeld 
worden. 30) De beroemde Franse restauratie- 
architect en architectuurtheoreticus E.E. 
Viollet-le-Duc 31) roept in 'Histoire d'un 
hotel de ville et d'une cathédrale' het beeld op 
van een nauwe relatie tussen de ontwikkeling 
van de gotiek en de ontwikkeling van de 
burgerlijke vrijheden van het Frankrijk van 
de 13de en 14de eeuw. Thijm die in 1865 
kennis maakte met Viollet-le-Duc, doet dit 
voor Nederland, maar buigt diens burgerlijk- 
revolutionaire beeld in katholiek- 
godsdienstige geest om. De bloeitijd is de 13de 
eeuw toen de gotiek ontstond als "een der 
heerlijkste verschijnselen, waarin zich de 
volksgeest van Graaf Floris de Ve, de 
godsdienst- en kunstzin der Xllle eeuw, 
geopenbaard heeft". 32) Het voorbeeld voor 
Thijm was A.W. Pugin 33), die in 'Contrasts'
(1836) de glorietijd beschrijft en vooral 
uittekent, waarin juist de religie de vorming 
van de architectuurstijlen beïnvloedde, 
stijlen die voortkwamen uit een bevolking die 
vervuld was van devotie en geloof. Zo kwamen 
gebouwen tot stand die getuigden van geloof, 
ijver en eenheid. 34) John Ruskin 35) zal de 
organische relatie tussen architectuur en 
maatschappij met nog meer nadruk verdedigen 
en de relatie tussen kunst en moraal (niet de 
katholieke overigens) vooropstellen: aan de 
schoonheid van het kunstwerk acht hij de 
morele zuiverheid en grootheid van zowel de 
individuele gemoedsbeweging als de 
maatschappij die het schiep afleesbaar. 36)

. In de gedachtengang van Pugin,
Reichensperger en Thijm spelen behoud, 
onderzoek en ontwikkeling van het nationale 
kunstbezit een belangrijke rol. Zo kan volgens 
Thijm "de natuur-, staat- en zedekundige 
geschiedenis des lands" daardoor verbeterd 
worden: "de grondige kennis, oordeelkundige 
toepassing, en trapsgewijze ontwikkeling der 
eigenaardige Nederlandsche architectuur (is) een 
kragtig middel (...) ter bevordering van de 
Nederlandsche Nationaliteit'. Het oproepen en 
versterken van de positieve volkseigenschappen.
37) "Wij ontleenen onze kracht niet alleen uit het 
voedsel van heden, of uit de hoop op de 
toekomst, maar ook uit de herinnering der 
handelingen en voorwerpen van weleer". Kunst is 
geboren om bij ons te ademen, ons bestaan te 
veredelen, daaraan verhevener vormen te geven 
die nader brengen tot het "hemelsch 7



vaderland" en er ons de voorsmaak van geven. 
38)

Zo poneren de neogotici aan de hand van een 
bewuste stilering van de bouwkunst van het 
verleden een nauwe band tussen bouwkunst en 
volksaard, een twee-eenheid als die tussen 
schepping en kunst, natuur en kunst. De 
architectuur heeft regenererende krachten: 
kunst die niet voertuig is van sociale 
vooruitgang, verliest zijn levenskracht. 39) 
Thijm en Pugin beroepen zich op de 
Dominicaner boeteprediker Girolamo 
Savonarola. "Herstel van het christelijke 
principe in de kunst zal het veranderen van 
het gezicht van de maatschappij bewerken, zal 
de harten leiden naar de woonplaats van de 
ware schoonheid, de kerk van God". 40) Dan 
pas wordt de "hooge harmonij" bereikt die in 
Thijms sonnet ‘De Kunst der Toekomst’
(1849) elke strofe inleidt. 41) Een "hooge 
harmonij", een “bosschaadje", "plantsoen" of 
"warande", groeiend en bloeiend, een 
biologische metafoor voor de ideale 
maatschappij. 42) Niet voor niets noemt 
Thijm zijn eigen tijdschrift dat vanaf 1855 
verschijnt de "Dietsche Warande". Een 
dergelijke harmonische groei is voor de 
ultramontaanse Thijm uiteraard alleen 
realiseerbaar in een samenleving met 
katholieke waarden en normen. Het beeld van 
een maatschappij als een bloeiende tuin staat 
overigens wel in schril contrast tot de sociale 
werkelijkheid van armoede en verpaupering 
die in Thijms tijd in de industriële metropool 
plaaats vond.

DE 'SLUWE DEMON VAN DE RENAISSANCE.

In elk artikel van Thijm wordt op dezelfde 
grondslagen weer een nieuw, 
bewonderenswaardig bouwwerk opgetrokken. Elk 
artikel opent met enkele gedachten. Bij voorbeeld 
over de waardigheid van de kunst, eens onder de 
hoede van de christenkerk, samen bouwend of 
over de bouw van een domkerk door mensen, 
vervuld van devotie en geloof, in eendracht 
iets groots scheppend. Vergelijkbare 
beschrijvingen vinden we in Pugin's 
'Contrasts'. In 'De Kompozitie in de Kunst' 
lezen we: "Geheel een Christenvolk, dat 
gelooven paart aan werken, de wil aan de 
handenkracht, en waar zich een machtige geest 
uit ontwikkelt, moet samenstroomen om de 
kathedralen van Straatsburg en Keulen, van 
Milaan en Parijs te bouwen", een "stoflijk 
werk, waar de Hoogste Genie zich door middel 
der zwakke menschelijke werktuigen 
uitdrukt". Elk onderdeel van dit grootse 
bouwwerk heeft een functie, is op het 
functioneren in dit geheel afgestemd. 43)

Het lot van de kunstenaar in zijn eigen tijd vormt 
hiermee een schril contrast. Zijn werken func
tioneren niet meer, maar worden "in smakelooze 
pakhuizen" opgestapeld "die gij met den schoon- 

8 klinkenden naam van galerijen en kabinetten

bestempelt". "Kunstenaars, tijdgenoten te 
dwingen schilderijen te maken, die buiten 
haar armzaligen gouden rand, geen aanspraak 
ter waereld hebben op het in zich opnemen van 
wat haar omgeeft, op het uitmaken van een 
zuiveren toon in het harmonisch akkoord,
waarmee zij samenvallen.... zie, dat geeft
blijk van verregaande gevoelloosheid voor de 
harmonie der kunst; dat is volslagen 
miskenning harer waarde". 44) Dit trieste 
beeld is voor Thijm het gevolg van de 
scheiding tussen kunst en handwerk. Eens 
brachten beide eensgezind schoonheid voort, 
maar langzamerhand werd "aan het handwerk 
de bezielende invloed van den kunstenaarsgeest 
onttrokken" en de kunst kreeg enkel nog tot 
taak het vervaardigen van “schilderijen, losse 
beelden of groepen, kleine verplaatsbare 
scheppingen"... "die zich niet onophoudelijk 
bij het maatschappelijk leven aansloten", 
maar opgeborgen werden in musea en 
verzamelingen. 45) Zo ontstond een grote 
discrepantie tussen het smakeloze interieur en de 
ijdele kleding van de kunstverzamelaar, die de 
kunst beperkte tot een enkel kabinet in zijn huis. 
Hiertegenover stelt Thijm “Het uiterlijke is niet iets 
onverschilligs: het hangt op het engst met het 
innerlijke zamen en is een kenmerk van den graad 
onzer beschaving". 46) Zijn afkeer van het 
ezelschilderij geeft de afstand weer die er bestaat 
tussen zijn ideeëngebouw en de in de kunstwereld 
groeiende waardering voor de artistieke vrijheid 
van de autonoom scheppende kunstenaar.

Het ervaren van een breuk tussen de eigen 
tijd en het verleden is kenmerkend voor de 
historistische theorievorming van de neogotici. Het 
gaat terug op Hegels beeld van een dialectische 
ontwikkeling der kunsten, als beeld van de geest 
van een tijd. Hierbij wordt een periode van 
heelheid, een ideale relatie tussen idee en 
verbeelding, kunst en volk, gevolgd door een 
periode van verstoring van de verhoudingen. 
These, antithese, maar ook weer een synthese 
die de mogelijkheid van een nieuwe gouden tijd 
geeft. 47) De Renaissance is voor Thijm en 
zijn medestanders een tijd van wanorde, een 
breuk. Hij kent Franse filosofen, die zonder 
Hegeliaan te zijn deze breuk benadrukken. 
H.F.R. Lamennais streeft naar de overbrugging 
van de kloof die de revolutie tussen kerk en 
volk heeft geslagen, verbetering zal volgens 
hem uitgaan van het christendom. Graaf J.M. 
de Maistre wil de maatschappelijke orde 
herstellen door religieuze hervorming en door 
instelling van een theocratische monarchie. De 
revolutie verstoorde als goddelijk strafgericht 
de oude eenheid van monarchie en religie. C.H. 
de Saint-Simon tenslotte wil restauratie van 
de oude eenheid en heelheid door een groep van 
wetenschapsbeoefenaren en ondernemers, die 
de periode van overgang en veranderingen 
zouden helpen overwinnen. 48)

De breukgedachte komt in vrijwel elk 
artikel van Thijm voor. In een kritiek op de 
Rotterdamse Zuiderkerk beschrijft hij de

Amsterdam, Mozes en Aëronkerk van T.F. Suys 
(1837-41). (Rijksdienst Monumentenzorg)

hervorming als een terechte aanval op de 
uitwassen van de middeleeuwen, die echter in 
haar verwerping van de hele periode te ver 
ging, en een bijna vergeten beschaving opdolf, 
en van haar gelaat de lessen aflas: de 
Renaissance die de antieke cultuur hoger 
stelde dan de godsdienst. Aanvankelijk had dit 
in Holland nog wel een sierlijke bouwkunst tot 
gevolg. De hoofdvormen werden nog, als in de 
middeleeuwen door het materiële doel bepaald, 
en aangevuld met enkele elementen der 
klassieke kunst. In Nederland was de 
kerkelijke kunst bovendien niet zo belangrijk: 
een kerk hoefde slechts een vergaderzaal te 
zijn. 49) Dit gaf echter de aanzet tot het 
verval. Volgens Thijm ging in de 18de eeuw de 
kunstgeest van het volk, de "Gesammtkraft" 
verloren: men was niet meer in staat een stijl 
te scheppen. De innige relatie tussen kunst en 
maatschappij was verloren gegaan. De "sluwe 
demon van de renaissance" heeft "eene diepe 
klove" gegraven tussen de A- en de B-kunst.
De A-kunst is al datgene in het gewone 
menselijk leven waaraan een idee, een gevoel, 
een begrip van esthetisch inzicht ten 
grondslag ligt, de B-kunst maakt 
kabinetstukken, componeert, bouwt kerken en 
paleizen, maar staat, althans in zijn 
opvatting, buiten de maatschappij. 50)

In het begin van de 19de eeuw achtte hij het 
dieptepunt bereikt. Overal sloopt men huizen die 
“eene schone harmonie, eene nergends 
verloochende evenreedigheid van deelen"

vertonen. 51) Ervoor in de plaats komen 
“valse schijn en valse voorstellingen". "Zijn 
dat (amsterdamsche) monumenten, die 
nieuwlings gebouwde kerken, waar de 
gepleisterde kolommen (de symbolen van de 
"pijlers en grondvesten der waarheid") sints 
geruime tijd aan het barsten en rotten zijn?
Die dure bazilieken (I), met hare houten, 
steenimiteerende torens, haar aangeplakte 
pleisteren kapiteelvoluten, haar zwiepende 
zangchoren, haar georganizeerde tochtstroom, 
die kerken in romeinsche (!) en gothische (!) 
stijl met hare logenachtige gevels, die op alle 
punten de binnenverdeeling tegenspreken- ten 
vergelijke bij een mensch, dat, als de 
monsters der middeleeuwsche verhalen, een 
aangezicht op de borst zou hebben?“. 52) Ook 
de Beurs van J.D. Zocher 53) uit 1840-42 
ontmoet felle kritiek als het
neoklassicistische gebouw na enkele jaren al 
een glazen dak krijgt om de kou en tocht te 
weren. Thijm spot dat de makelaars en 
kooplieden zich beter als "Leonidasjens en 
Scipiootjes" hadden kunnen kleden, in plaats 
van een dak te eisen, waardoor overigens de 
tientallen zuilen nu eindelijk wel een functie 
krijgen!. 54) Toch ontkent Thijm de 
verdiensten van de Griekse en Romeinse 
cultuur niet, maar zij is niet geschikt voor 
ons klimaat en is ook niet aangepast aan de 
strijdende, dynamische inhoud van het 
christendom.

Pugin verbeeldde de beschreven breuk
gedachte door tegenover elkaar af te beelden de 
christelijke middeleeuwen en 'the revived pagan 
principle" van de 18de en 19de eeuw, als de 
stijlen uitwisselbaar zijn en bouwkunst 
handel. Deze versterking van het betoog door 
de verbeelding der tegenstellingen wordt 
nagevolgd door Montalembert 55) in 'Du 
Vandalisme et du Catholicisme en France'
(1839). Hij contrasteert de middeleeuwen en 
de tijd van het "paganisme regéneré". Ook 
heeft hij nog wel enige waardering voor de 
renaissance, maar ontzegt de kunstenaars van 
zijn eigen tijd elk gevoel, elke geest en kennis.
Hij beschrijft het ziektebeeld van zijn tijd in 
metaforen ontleend aan de geneeskunde: "Ce qui 
importe encore, c'est de mettre è nu les plaies 
qui gangrènent l'application religieuse de 
l'art, afin que la partie saine de la jeune 
génération d'artistes qui s' élève puisse en 
éviter Ie contact et la honteuse contagion".
56) Nog concreter is het voorwoord bij de 
Franse bewerking (1850) van Pugins 
werken, vermoedelijk geschreven door T.H.
King 57): heidendom heeft de wetenschappen, 
de opvoeding, de deugd verminkt, het heeft de 
weg vrijgemaakt voor de zogenaamde 
hervorming, de revoluties die de maatschappij 
hebben willen omverwerpen, de vooruitgang 
van de beschaving tegen willen gaan en overal 
de leer verspreiden van anarchie, 
ongehoorzaamheid en socialisme. 58)
Reichensperger ziet in het klassicisme een 9



kunst die ons vreemd is; verworden is tot een 
abstracte wetenschap, die haar scheppende 
kracht verloor. De kunst móet echter weer aan 
het volk teruggegeven worden, zij moet als een 
slaapster weer gewekt worden. De klimop die 
het gebouw van de middeleeuwen verhult moet 
uitgeroeid worden, al lijkt het of ze het enige 
is dat het nog bijeenhoudt. De renaissance 
heeft in de rechten en de politiek de 
maatschappij verstoord, het verval der kunst 
is met name te wijten aan het absolutisme, dat 
strijdig is met de germaanse geest en het 
christendom. 59)

De verdedigers van de neogotiek volgden allen 
dezelfde betoogtrant. De wijze waarop zij het 
primaat van de éne ware en juiste stijl verdedigen 
wordt ook door hun tegenstanders gehanteerd om 
juist het goed recht van de renaissance te 
verdedigen. Toch is er een grote mate van 
overeenstemming tussen de denkers en 
architecten aan wie Thijm zijn werken opdraagt: 
Boisserée, Pugin, Lassus, Didron ainé en 
Reichensperger.60) “In het buitenland dan 
groeiden de kiemen der ekkleziologie reeds aan 
tot een rijken, een weligen boomgaard, vol 
vruchten en loveren; en de hoofdprofielen van het 
stelsel zijn bestudeerd, bekend, ontleed, 
besproken, genoemd, genummerd bijna”, "t is of 
een telegrafische trilling de pennen van al onze 
vrienden te gelijk over dit onderwerp in 
beweging heeft gebracht: er is geen afstand 
meer tussen Londen, Parijs en Weenen". 61)

EEN BOUWKUNST VOOR DE EIGEN TIJD.

Pugin is één der eerste 19de-eeuwse 
architectuurtheoretici die een dieptepunt 
constateert in de stijlontwikkeling, 
waartegenover hij zijn toekomstbeeld zet. Na 
een langzame achteruitgang van vier eeuwen 
is, naar zijn mening, de beker der 
vernedering wel tot de bodem leeggedronken. 
De stijl, als er van stijl nog sprake kan zijn, 
is zo slecht geworden, dat iedere architect zijn 
eigen stijltheorie heeft. Men schept geen 
nieuwe stijlen meer, laat ze niet meer uit de 
gebouwen ontstaan, maar past ze alleen nog 
maar toe. Voor een enkel gebouw worden 
verschillende stijlalternatieven aan de 
opdrachtgever aangeboden. In zijn 'Apology' 
wil hij de architectuur haar werkelijke plaats 
in de maatschappij teruggeven. Daarbij stelt 
hij, dat de christelijke bouwstijl de enige 
legitieme en ware uitdrukking van onze 
cultuur is. De huidige stijlenchaos is niet de 
uitdrukking van onze tijd, maar een verwarde 
mengeling ontleend aan alle tijden en landen. 
We moeten terug naar de ontstaansPRINCIPES 
van de stijlen. 62)

De enige stijl die zich de christelijke kan 
noemen, is de gotiek die voldoet aan een aantal 
rationele eisen. Zij is het summum van 
doelmatigheid en drukt geloof, behoeften, klimaat 
en nationaal karakter uit. In 'The True Principles of 

10 Pointed or Christian Architecture' (1841)

worden deze principes aanschouwelijk 
voorgesteld en toegelicht.

Twee regels bepalen Pugins constructie van 
een ware en doelmatige gotiek: "1st, that there 
should be no features about a building which 
are not necessary for convenience, 
construction, or propriety; 2nd, that all 
ornament should consist of enrichment of the 
essential construction of the building". Elk 
onderdeel heeft een specifiek doel en de 
verschillende materialen brengen elk een 
eigen, aangepaste vormentaal voort. “In pure 
architecture the smallest detail should have a 
purpose; and even the construction itself 
should vary with the material employed, and 
the designs should be adapted to the material 
in wich they are executed". 63) Eerlijkheid 
en materiaalgerechtigheid zijn idealen die in 
de 18de-eeuwse, rationalistische 
theorievorming reeds figureren. Pugins 
drieklank "Convenience, construction, 
propriety'', is zeer verwant aan de driedeling 
Firmitas (degelijkheid), Utilitas 
(doelmatigheid) en Venustas (bekoorlijkheid) 
bij Vitruvius en is overgenomen uit gedachten 
van Blondel, Lodoli en Laugier. François 
Blondel beschrijft "Convenance" als volgt: 
"chaque pièce soit située selon son usage" 64) 
en benadrukt de volkomen aanpassing in 
gewelf- en dakvorm van de gotiek aan het 
klimaat van de noordelijke landen. 65) De 
eerlijkheid in materiaalgebruik wordt door 
Carlo Lodoli benadrukt: "Rappresentazione" is 
de uitdrukking van het eigen karakter van het 
gebruikte materiaal. 66) Marc Antoine 
Laugier schrijft al in 1753 de achteruitgang 
van de architectuur toe aan het ontbreken van 
principes. Hij maakt onderscheid in de 
logische delen van een bouwwerk die de 
schoonheid constitueren, terwijl met de 
speelse toevoegingen ook gebreken 
binnensluipen. Architecturale schoonheid ligt 
vervat in de hoofdvormen. Vooruitgang van de 
architectuur kan bewerkstelligd worden door 
ontwikkeling van nieuwe kapitelen, 
architraven en lijsten. 67) Deze 
architectuuropvatting en 
ontwikkelingsgedachte wordt door Pugin 
gebruikt om de gotiek voor te stellen als de 
enige geschikte stijl voor de 19de eeuw. Ook 
Reichensperger volgt, naar aanleiding van 
Pugin, een dergelijke gedachtengang in 'Die 
christlich-germanischen Baukunst' van 
1845. Ook bij hem moet elk onderdeel 
gerelateerd zijn aan het geheel en een bepaald 
doel dienen. Het ideale bouwwerk zal aangepast 
zijn aan de functie, duurzaam, goed ingedeeld, 
helder en eenvoudig. Een harmonisch geheel, 
dat functie en achterliggende idee uitdrukt. Dit 
alles vinden we in de gotiek, waar de 
schoonheid het logische gevolg is van de 
rationele principes. 68)

Thijm is dan ook bepaald niet de eerste die 
zich beklaagt over de bouwkunst van zijn tijd. 
Het thema was in de 18de eeuw al actueel en is

De Amsterdamse Posthoornkerk, frontispice van 
Alberdingk Thijms brochure over de kerk uit 
1863. (U.B. Nijmegen)

het ook nu nog steeds. “Met eene waarlijk 
aandoenlijke bezorgdheid tobben theoristen en 
praktici (schrijft hij in 1861, W.v.L.) nu al 
een 25 jaar lang over "eene bouwkunst voor 
onzen Tijd”. Nu eens wil men de Romeinse, dan 
weer de Griekse bouwkunst doen herleven, dan 
weer verwijst men naar de gotiek. Weer een 
ander wil een kunst "geëvenredigd aan de tijd 
en het volk, wie zij dienen moet” Het ijzer 
wordt gevierd -Paxton 69) geeft weer eens de 
richting aan-, maar dit materiaal dat roest, 
krimpt en uitzet kan toch niet de nieuwe 
bouwkunst vormen: “de stijl die voortspruit 
uit ijzer en glas zal de algemeene bouwstijl 
niet zijn" schrijft Thijm, wat hem niet heeft 
weerhouden in 1865 het Crystal Palace te 
bewonderen. 70) Het zou toch een "dwaas 
abrakadabra” zijn als ging het om een nieuwe 
woordvorming en syntaxis, om ook een nieuw 
"bouwkunstig vormenstelsel" te bedenken. Een 
"zedelijke en schoone woorden- of bouw- 
vormentaal” kan men niet bedenken, alleen 
kiezen. 71) Waarom moet elke tijd nieuwe 
vormen hebben, vraagt hij zich af. Is er dan 
verschil tussen de mens van de 13de eeuw en 
de mens van de 19de? Het doel van de kunst is 
toch het inwerken met esthetische middelen op 
de ziel, het uitdrukken in zintuiglijke vormen 
van de schoonheid waarvan "de Schepper de 
type is". Noch de Schepper, noch de zintuigen 
zijn veranderd. "Ja, we durven beweeren, dat 
het systeem der Xllle Eeuw, in zijne eerste en

hoogste grondbeginselen, zich met al de 
vorderingen der natuurkundige wetenschappen 
volmaakt verstaan kan". 72) Ook zijn 
voorkeur voor de 13de eeuw deelt Thijm met 
vele medestanders. Viollet-le-Duc zegt in zijn 
'Entretiens sur l'architecture' (1863) dat als 
gevolg van nieuwe eisen en voorwaarden in die 
tijd zeer veel kerken werden herbouwd, om 
een idee te representeren. Toentertijd was de 
architectuur in volledige overeenstemming 
met de geest des tijds. Ze veranderde gelijk 
met de zeden en was nog niet onderworpen aan 
een onderdrukkend stelsel (het classicisme,
W.v.L.) zoals we dat nu kennen. Uiteindelijk 
zal men dan ook moeten zoeken naar '"certains 
principes', à les appliquer a l'aide d'une 
méthode sûre". 73) Hij wil uit de 13de- 
eeuwse bouwkunst principes afleiden voor de 
eigentijdse architectuur. Naar aanleiding van 
het feit dat de Franse Académie in 1846 de 
gotiek afwees als geschikte kerkelijke 
bouwstijl, reageert Thijm in een artikel 'De 
gothische architectuur en de Fransche 
akademie, c.s.' waarin hij -na verwezen te 
hebben naar de voortreffelijke kopieën van 
gebouwen in de stijlen der middeleeuwen 
gebouwd voor Ludwig I van Beieren- nader 
ingaat op de stijl die hij voor zijn tijd gewenst 
acht. 74)

Het zal een ERUDIETE BOUWKUNST zijn, "eene 
beurtelingsche en gemengde aanwending der 
vormen van vroeger dagen" met weglating van het 
gebrekkige. Een aanwending van "de bestaande 
en gekende elementen der oude kunst" op 
moderne behoeften. 75)

Een uitmuntend voorbeeld van toepassing van 
de gotiek voor moderne behoeften is G.G.
Scott's 76) stadhuisontwerp voor Hamburg.
77) Thijm was uitstekend op de hoogte van het 
buitenlandse stijldebat. Op de afwijzing door 
Lord Palmerston, de 'prime minister', van 
Scott's neo-gotische ontwerp voor het Foreign 
Office te Londen reageert hij met een “Kleene 
proeve van ketel en kattemuziek..." onder het 
pseudoniem Markies van Carabas. 78)

Naast de overeenstemming tussen de 13de en 
de 19de eeuw is er nog een reeks andere 
argumenten die volgens Thijm voor de gotiek 
pleit. Zijn gotiekopvatting wordt het 
duidelijkst weergegeven in het bekende artikel 
'Willen wij alleen de gothiek' uit 1858. 79)
Het gaat in de gotiek niet om uiterlijke 
kenmerken, om een kerkelijke stijl met veel 
beeldwerk, maar om de stijl die de ORDE bij 
uitnemendheid vertegenwoordigt in de 
"Heiligdommen en Paleizen van een Alwijzen 
Schepper", die alles "met getal, maat en 
gewicht" heeft beschikt. De vormelementen 
ervan spruiten voort uit de LOGICA, er is geen 
willekeur of onrechtvaardigheid. Eenheid en 
verscheidenheid treffen zich samen in de 
christelijke monumenten. Het uitwendige moet 
een volledige afspiegeling zijn van het 
inwendige. Elk onderdeel is afgestemd op het 
geheel en draagt er de kenmerken van. Elke 1 -j



vorm is vanuit de constructie “gewettigd".
Deze gedachten zijn bepaald niet nieuw. Dit is 
wel het geval met het centrale, trinitaire 
ordeningsbeginsel van zijn architectuur- 
opvatting. De trits doelmatigheid-schoonheid- 
symboliek bepaalt het karakter van zijn 
kritieken. Hij schematiseert dit beginsel in 
'Nieuwe bouwwerken en bouwherstellingen in 
Nederland lil'. 80) De eisen die aan de 
bouwkunstenaar gesteld moeten worden:

“Verstand Schoonheidszin Genie
zijn het dus die moeten beheerschen en vereenigen 
De Stof De Kunstvorm De stichtende Gedachte 
opdat de kerk rijk zij aan
Goeds Schoons en Waars.

Het “christelijk Genie, den mensch door den 
Creator Spiritus ingestort, is het wiskundig 
onwraakbare tevens het aesthetiesch evenredige 
en het symbolisch juiste“. 81) Op basis van deze 
beginselen volgen nog zeven principes die de 
gotiek tot een ideale bouwstijl voor de 19de eeuw 
bestempelen. De meest “ontwikkelde" stijlen 
hebben gemeen dat geometrische 
samenstellingen de materiaal-massa's tot een 
minimum terugbrengen. In de gotiek beheerst de 
geest de stof, als de ziel het lichaam. Het gotische 
"karbeelsysteem", "baldakijnsysteem“ of 
"welfbeersysteem" is het gevolg van dit strikt 
doorgevoerde principe. Het doel bepaalt de 
vormen. Datgene wat het meest aan de stoffelijke 
eisen is gebonden, is het minst omhoogstrevende. 
Uiteindelijk is de "redelijke konstruktie", de 
constructie die zich aanpast aan de door 
menselijke rede gestelde eisen en de 
zintuiglijke waarneming niet bedriegt, 
bepalend voor de bekoorlijkheid. In ons 
"levend en groeiend vormenstelsel" past "het 
afval der grieksche en romeinsche 
godentempels" niet meer, behalve die 
elementen die door natuurkracht en 
redelijkheid in de "ontwikkeling van den 
christelijken stijl" gehandhaafd bleven.

Spitsbogen zijn slechts uiterlijkheden. De gotiek 
is de verwezenlijking van de beginselen die de 
menselijke rede stelt: het zoeken naar redelijks,
oorspronkelijks, christelijk" staat voorop.
Redelijkheid houdt in dat de waarneming en de 
menselijke rede elkaar niet bedriegen: in de ideale 
neogotische kerken dient dus de structuur van het 
gebouw visueel afleesbaar te zijn, waarbij de 
constructieve skeletelementen zich moeten 
onderscheiden van de toegevoegde
schoonheidselementen. Het ambachtelijk karakter 
moet zichtbaar zijn. 82)

In het artikel 'Eene bouwkunst voor onze tijd 
wordt de schaal van de gotische architectuur 
behandeld. Vergroting van schaal geschiedt niet 
door vergroting van de elementen zoals bij de 
Grieken en Romeinen, maar door multiplicatie. De 
gotiek is dan ook in maat en schaal meer 
aangepast aan de mens, is een "humanistische 
kunst, geëvenredigd aan de mens, een kunst die 
de behoeften der maatschappij bestudeert,

12 dienstbaar is aan de mens, zoals God zich met

Het gotische "karbeel- of welfbeersysteem zoals 
Thijm het als redelijke constructie beschreef, 
door Cuypers tussen 1860 en '63 uitgevoerd aan 
de Posthoornkerk. (Rijksdienst Monumentenzorg, 
1964)

Afdrukken van de plattegronden van 
Cuyperskerken te Veghel, Wijk-Maastricht, 
Vorden, Oeffelt, Pey en Jabeek. Het geeft aan hoe 
schaalvergroting door multiplicatie werd 
doorgevoerd. Het is door Thijm bedoeld ter 
illustratie van zijn bijdragen over het werk van 
Cuypers in de Dietsche Warande. (Archief Thijm, 
KDC, Nijmegen)

de mens verzoend heeft, doordat God zelf mens 
werd". 83) Op de vraag "Dus, gij wenscht 
herleving eener verouderde kunst? Wat gij in de 
heidense Renaissance afkeurt, wenscht gij op 
ander gebied overgebracht te zien?" antwoordt hij: 
"Geenszins: ons tijdvak moet van zijn eigen adem 
leven. Maar ik verlang herleving der eenig ware en 
eeuwige beginselen. Ik wensch, daartoe, 
grondige, veeljarige bestudeering van de beste 
gewrochten, waarin die beginselen zich

verwezenlijkt hebben; en dan wensch ik dat 
men verder ga". 84)

Viollet-le-Duc, Reichensperger, Scott, 
Beresford Hope 85) en Thijm verdedigen allen 
studie en navolging van de beste voorbeelden 
van de gotiek, om daardoor de principes die de 
enige, ware stijl bepalen te ontdekken. 
Viollet-le-Duc maakt in deel VIII van zijn 
'Dictionnaire' onderscheid tussen "Ie style" en 
"les styles". Het tweede begrip staat voor de 
reeks karaktertrekken die de tijdperken van 
elkaar doen verschillen, het eerste 
daarentegen is "la manifestation d'un idéal 
établi sur un principe". De stijl is voor een 
gebouw wat het bloed is voor het menselijk 
lichaam en vertoont een logische en 
harmonische ordening: van het geheel naar de 
delen, van het principe naar de vormen. 86)
In 1864 zegt Thijm: "Men beoefene die 
gebouwen; men ondervrage hunne vormen; 
men dringe door in hunne geheimenisse; men 
leere volledig het verband kennen tussen de 
behoeften waaraan zij te voldoen hadden, en de 
vormen, waarmeê die behoeften werden 
vervuld", en "doordringe zich van de 
inwendige levensbeginsels der oude kunst".
87)

Het is een koor van stemmen dat telkens in 
een andere toonaard de roep naar de 
stijlvormende principes, die uiteindelijk de 
eigentijdse stijl zullen doen ontstaan, 
herhaalt. Deze stijl moest niet bewust 
geconstrueerd worden, maar vanzelf ontstaan, 
op basis van een organisch principe. Friedrich 
Eisenlohr 88) schrijft in dit verband in 
1852 over een "Wiedergeburt und 
Erneuerung im Sinne freier Entfaltung des 
Prinzipmassigerï'. 89) Thomas Harris meende 
dat een nationale bouwstijl "must be strictly 
the outgrowth of the wants and feelings of the 
age and country (...) We must no lohger grope 
about amongst the mazes of former ages, but 
must ascend to clear first principles, and with 
strong faith chisel out for ourselves new 
expressions, being content with simple, and it 
may be, rude achievements at the outset". 90)

De dualiteit die dit debat de gehele 19de eeuw 
bepaalt, is er een tussen theorie en praktijk: de 
pretentie bij de architecten om een nieuwe 
stijl te vormen verbleekt voor de beschouwer 
bij het zien van de uitgevoerde werken, die 
zich hullen in een aan verschillende 
associaties appellerend stijlenkleed.
Daarnaast is dezelfde dualiteit in de theorieën 
aanwijsbaar. Alberdingk Thijm heeft het 
enerzijds over het zoeken naar een stijl voor 
zijn eigen tijd, die van eigen adem moet leven, 
anderzijds ontkent hij dat de 13de-eeuwse 
gotiek niet zonder meer geschikt zou zijn voor 
de behoeften van zijn tijd. Zijn latere 
tegenstrever Carel Vosmaer komt op een 
soortgelijke wijze tot een primaat voor de 
klassieke oudheid. 91)

Thijm voegt zich volledig in de historistische 
beschouwing van de geschiedenis: hij
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Aanvankelijk zou de Posthoornkerk een 
afwisseling tussen rond- en spitsboogvormen 
hebben gehad, waarin Thijm de tijdelijke en de 
oneindige eeuwige orde wilde onderkennen. In 
werkelijkheid is dit onderscheid komen te 
vervallen. (Repro Gemeentearchief Amsterdam 
naar een prent van Claessen, Liège)

construeert aan de hand van 18de- en vroeg 
19de-eeuwse begrippen en opvattingen uit de 
flarden van het verleden een ideale stijl. De 
gotiek leende zich hier voortreffelijk voor als 
"anonieme" stijl, manifestatie van de 
volksgeest en van het christelijk beginsel.
Daarnaast was het eenvoudig het klassiek- 
Hegeliaanse ontwikkelingsschema toe te 
passen. Thijm ziet zo het allereerste begin van 
de gotiek in de "byzantijnse" (is laat- 
romaanse, vroeg-gotische) kerken in Keulen, 
de Dom te Mainz en de kerken van Aken,
Chartres, Angers, etc. die "in de afwisseling 
hunner plein-cintre vensters met de ogief of 
het meer ontwikkeld roosvenster, den knop 
vertonen der Gotische architectuur”. 92) 13



'Eene rijke verscheidenheid van plantengroei 
bieden de kapiteelen der talloze kolommen en 
muraalzuilen aan". Thijm over de Posthoornkerk. 
(J.J.Kuyt, Amsterdam)

Groei- en bloei-metaforen begeleiden het 
hoopvolle beeld van de nieuwe stijl. 93) Ze 
zou volgens een onweerstaanbare evolutie 
geleidelijk gaan groeien en bloeien als een 
warande. De woud- en wilde groei- metaforen 
worden omgezet in rationeler verwachtingen. 
De Engelse “ecclesiologists" willen in de 
kolonieën klimaat- en landgebonden varianten 
van "speluncar” en “hyperborean", grot- en 
woud-gotiek toepassen en grijpen terug op 
romaans en vroeg-gotiek, in de hoop dat ook in 
de kolonieën zo, wetmatig, de 13de-eeuwse 
vormentaal zich zal ontwikkelen. 94) Naast de 
machteloosheid waarmee de eigentijdse 
architectuur vernietigend wordt bekritiseerd, 
is er het hooggespannen uitzien naar de nieuwe 
tijdsstijl.

3. Symboliek, 'zegepraal der aesthetische 
waarheid*.

Overbrugging van de kloof tussen het goddelijk 
beginsel en de aardse werkelijkheid, tussen de 
kunst en de maatschappij, wordt door Thijm 
toegeschreven aan de symboliek. Bemiddeling 
en tegelijk verduidelijking van de heilsleer, 
uitgedragen in het bouwwerk, een "belangrijk 
kunstbeginsel". De kunstenaar moet zo "uitvoeriger 
text onder de melodiën en harmoniën zijner opera 
leggen". Het gehele gebouw van de kunst en dus 
ook de symboliek is voor hem afhankelijk van de 
oriëntatie naar het oosten, "de Heilige Linie, de 
spina dorsalis van de kerkelijke bouwkunst", die 
ons het Hemels Jerusalem ontsluit. 95)

Zijn gelijknamige boek is een verdere uitbreiding 
van de beginselen waarop de ontwikkeling der 
kunsten in dienst der religie gebaseerd dient 
te zijn. Naast de kritieken is dit werk een 
instrument voor het uitdragen van Thijms 
utopische visie op maatschappij en kunst. De 
oriëntatie, het trinitaire beginsel en het kruis 
zijn ordeningsprincipes die leesbaar maken 
hoe de Schepper Zijn hogere orde op aarde wil 

14 vestigen, in maat, getal en gewicht alles

beschikt heeft. Door het katholiek beginsel 
krijgt de materiële natuur geest en inhoud.

SYMBOOL EN TEKEN.

In het door Thijm zo verguisde klassieke 
ordensysteem had elke zuilenorde zijn eigen 
zeggingskracht en betekenis. De orde maakte 
duidelijk welke functie het gebouw waaraan ze 
werd toegepast vervulde. In de jaarlijkse 
opgaven voor het prijstekenen aan de "s- 
Gravenhaagsche Teeken Akademie' werd in de 
vroege 19de eeuw de keuze van de juiste orde 
nadrukkelijk gewaardeerd. De schoonheid van 
het gebouw was verder afhankelijk van de 
vormentaal en de proporties. Sebastiano 
Serlio benadrukt reeds in de 16de eeuw wat al 
in de werken van Vitruvius vervat ligt, 
namelijk dat elke orde gezien moet worden als 
een genrestijl met een eigen verwij
zingskarakter en een nauw omschreven gebied 
van toepassing. 96) Zo werd aan de reeks 
Dorisch, Ionisch en Corintisch respectievelijk 
een mannelijk, vrouwelijk en maagdelijk 
karakter toegeschreven, een verdeling die in 
1688 door Ch. Perrault ter discussie werd 
gesteld. 97) Men kon de betekenisreeks en het 
toepassingsgebied uitbreiden door het 
scheppen van nieuwe orden, wat de architecten 
Thomas en Batty Langley in 1742 probeerden 
toen zij de gotiek in het keurslijf van een 
ordesysteem vatten.

Waarneming en observatie van de natuur en 
de kunst leidden in de latere 18de eeuw tot een 
hernieuwde discussie. Filosofen en estheten als 
David Hume, Uvedale Price, Edmund Burke, 
Archibald Alison en vele anderen koppelen 
menselijke emoties bij het zien van natuur- 
en kunstvormen aan een drieledige 
waardenschaal van "Beautiful, picturesque en 
sublime". In het silhouet van een gotisch 
bouwwerk tegen de hemel waardeert Price het 
pittoreske ontbreken van symmetrie, de 
"splendid confusion and irregularity". 98).
Het sublieme wordt door Burke in 1759 
omschreven: "Whatever is fitted in any sort to 
excite the ideas of pain and danger, that is to 
say, whatever is in any sort terrible, or is 
conversant about terrible objects, or operates 
in a manner analogous to terror, is a source of 
the sublime; that is, it is productive of the 
strongest emotion which the mind is capable of 
feeling". 99) Deze "pleasing horror" 100) 
wordt vooral gevonden in de architectuur der 
middeleeuwen. Door de opvoeding worden in de 
geest van de beschouwer mogelijke associaties 
opgewekt die met deze schaal corresponderen. 
101) Stijlen en vormen kunnen zo een taal 
spreken, gedachten overbrengen en gevoelens 
opwekken. George Wightwick 102) beschrijft 
in 'Palace of Architecture: A Romance of Art 
and History' (London 1840) een 
architectuurgeschiedenis waarin 
verschillende stijlen verschillende associaties 
oproepen.

Het innerlijk skelet van Cuypers' Dominicuskerk te Alkmaar was ca. 1870 nog geaccentueerd door de 
lichte tinten van kolonetten en bogen. (Repro Rijksdienst Monumentenzorg, naar Gemeente Archief 
Alkmaar)
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Dit associatieve systeem, waarin elke vorm 
en stijl als een reeks van tekens een band legt 
met het herinneringsbeeld van de beschouwer, 
maakt het gebouw tot een "organised 
creature", een lichaam dat bedekt is "with 
beauty of diction, with poetic illustration, and 
with the charms of rhetoric ....What the skin 
is to the body, the hair to the head, the eye
brows and lashes to the eyes and the lips to the 
mouth- such is the marble casing to the walls, 
the cornice to the facade, the pediment and 
architrave to the windows, and the porch to 
the door". 103) J.C. Loudon 104) en 
vervolgens John Ruskin ontwikkelden een nog 
verfijnder systematiek voor de
uitdrukkingskracht van het 'organische 
lichaam met een innerlijk skelet', dat de 
architectuur met name voor de laatste is.
105)

De tekenleer van het 18de-eeuwse 
associationisme speelt in op telkens wisselende 
zintuiglijke en gevoelservaringen. De 
'Ecclesiologists' trachten een dergelijk systeem te 
ontwikkelen, geconcentreerd rond het 
kerkgebouw. Gelegitimeerd door verwijzing 
naar selectief gebruikte bronnen als 
Durandus, willen zij een vaste tekentaal van 
symbolen ontwikkelen die de mens verwijst 
naar het hogere. Zij willen via de zintuigen 
vooral een beroep doen op de geest en de ziel, 
en de mens op een hoger moreel plan brengen. 
Door de vormentaal en de symboliek moet 
duidelijk worden wat de plaats van de kerk in 
de maatschappij is. Daarnaast moet aangegeven 
worden dat het kerkgebouw niets anders is dan 
de architecturale parafrase van het lichaam 
van de lijdende Christus. J.M. Neale 106) 
zegt: "For, indeed, solitum est Templum hoe, 
this Temple of His Body; the Spirit from the 
Flesh, the Flesh from the Blood was loosed
quite. The roof of it, His Head, loosed with 
thorns: the foundations His Feet, with Nails; 
the side aisles as it were, His Hands both, 
likewise". 107) Een boete-instrument voor 
de gelovige bezoeker.

Bepalend voor de wijze waarop de symboliek 
doorgevoerd diende te worden was de 
publicatie van Neale en B. Webb 108) in 
1843 van 'The Symbolism of Churches and 
Church Ornaments: A Translation of the First 
Book of the Rationale Divinorum Officiorum, 
Written by William Durandus, Sometime 
Bishop of Mende'. 109) Dit boek waarvan 
Thijm de Franse vertaling uit 1847 bezat, 
bevat een beknopte versie van het eerste boek 
van het 'Rationale', voorafgegaan door een 
uitvoerige inleiding. Deze behandelt in 
hoofdlijnen dezelfde punten als De Heilige 
Linie. Het lijkt aannemelijk dat Thijm zich 
sterk heeft laten inspireren door het werk van 
Neale en Webb. Hun voorwoord is de eerste 
manifestatie van de "sacramentality" in het 
kerkgebouw. In 'Introductory Essay, 
Sacramentality: a Principle of Ecclesiastical

16 Design' verdedigen zij dat "Catholic

architecture must necessarily be symbolical". 
Symboliek een principe van de christelijke 
architectuur, deel van het liturgisch systeem. 
"We know that Catholick ethics gave rise to 
Catholick architecture; may we not hope that, 
by a kind of reversed process, association 
with Catholick architecture will give rise tot 
Catholick ethics". 110) Het centrale argument 
dat de gedachten van de neogotici beheerst is de 
kracht die de architectuur bezit om de 
maatschappij te verbeteren. Het kerkgebouw 
als afspiegeling in aardse materialen van het 
bovenaardse model, waarbij elk onderdeel zijn 
vaste betekenis heeft en bij alle gelovigen 
gelijktijdig dezelfde associaties oproept door 
een wereldomspannende tekentaal. Een 
collectief geheugen in steen, met 
moralistische, geestverheffende inhoud. 111)

Alberdingk Thijm wil in 'De Heilige Linie. 
Proeve over de oostwaardsche richting van 
kerk en autaar als hoofdbeginsel der 
kerkelijke bouwkunst' (1858) niet slechts 
“verhalen wat geweest is, en (...) herhalen 
hoe men dat begrepen heeft" maar ook "veler 
ooren openen voor de stem der christelijke 
monumenten” en “eene vingerwijzing geven" 
hoe men die stem verduidelijken zal bij de 
stichting van nieuwe monumenten. Hij wil de 
tradities en "gemeenschappelijke 
geestesvoorstellingen" van het volk 
versterken en de gotiek “eene nieuwe periode" 
laten openen door zich bij elke nieuwbouw te 
bezinnen over de “harmonische reeks van 
zinnebeelden (die) in het verrijzend 
aedenkteeken" moeten worden aangebracht. 
112);

"Het symbolismus is zoo oud als de waereld.
Zoo lang er stoffelijke vormen of zinnelijke 
teekens, als uitdrukking, als dragers of vertegen
woordigers van zekere voorstellingen des 
geestes, van bovennatuurlijke wezens en 
geheimzinnige denkbeelden, of ook van feiten en 
personen, die afwezig waren, zijn opgetreden- 
met andere woorden, zoo lang de mensch is 
geweest, en gedacht, gesproken en gehandeld 
heeft, heeft hij symbolen gebruikt om zijne 
denkbeelden af te schilderen en op eene aan zijn 
behoeften beantwoordende wijze voor te dragen". 
Hij citeert Durandus over het wezen van een 
zinnebeeld. Het gaat om "het zeggen van het 
ééne om er het andere mêe aan te duiden". Alle 
AFBEELDINGEN zijn symbolen voor Thijm, want 
"symbool betekent samenbrenging en zoo 
vergelijking, maar men verstaat inzonderheid 
door het woord die stoffelijke verschijnsels, 
welke op een dichterlijke wijze- door 
uitbreiding, samenvatting, toespeling, 
vermomming, of langs welken anderen 
redekunstigen weg ook- zekere voorwerpen, 
die door onzen geest zijn opgenomen, zekere 
wezens, daden of begrippen aanduiden en, in 
eene of meerdere hunner eigenschappen 
kennelijk vertegenwoordigen".

De kerk is vol van symbolen. Het leven van 
Christus was "historiesch beide en

symboliek". "Duizenden symbolieke banden 
houden het Oude en Nieuwe Testament aan 
elkander gehecht". De aanwezigheid en bloei 
van symbolen is een afspiegeling van de 
geestestoestand van een volk. 113)

"HET AUTAER TEN OOSTEN"

Niet voor niets blikt Adam in 'De geboorte 
der Kunst' (1843) naar de richting vanwaar 
de zon opkomt. De oosting of oriëntatie is voor 
Thijm het beginsel dat ten grondslag ligt aan 
elke ervaring van iets hogers, samenhangt met 
de toekomst der kunsten, waarbij het 
kerkgebouw "het middenpunt en de voltooying 
aller kunstbeoefening" is. 114)

Onder zijn medestanders is hij de enige die 
oosting als de unieke voorwaarde beschouwt die 
het gehele leergebouw van ordening en symboliek 
in stand houdt. Weliswaar pleitte de 'Cambridge 
Camden Society' al eerder voor onderzoek naar 
de oriëntatie in 'A Handbook of English 
Ecclesiology' (London 1847), maar het ging hier 
vooral om het leveren van het bewijs voor de 
stelling dat kerken wel hiervan afweken omdat het 
koor gericht zou zijn op "that part of the 
horizon where the sun rises on the Feast of the 
Patron Saint". Men leverde hiervoor zelfs een 
apparaatje, de "Orientator", een kaart met een 
schijf waarop met behulp van een kompas en 
een boekje tegelijk het noorden en de 
zonsopkomst op de patroonsdag vast te stellen 
waren. 115) De animo was gering ook al 
noemt Thijm deze onderzoeksmogelijkheid in 
de 200 pagina's omvattende uitwerking van 
zijn hoofdbeginsel. Reeds vanaf de eerste 
oorsprong der bouwkunst bij de oudste volken, 
signaleert hij een "diep, zij het dan ook niet 
altijd juist, gevoel van het wezenlijk onderscheid 
en de innige betrekking tusschen God en den 
mensch, tusschen den Hemel en de aarde, 
tusschen het eeuwige, geestelijke, en het eindige, 
stoffelijke". 116)

Al in de oudste heidense tempels werden hemel 
en aarde afgebeeld, de elementen en zon, maan 
en sterren. De voornaamste gebouwen, vóór en 
tijdens het christendom hebben allemaal "hunne 
richting van het oosten naar het westen en van het 
westen naar het oosten". 117) Hij geeft lijsten van 
voorbeelden en verklaart de stralen der zon door 
de oostramen van de kerken als zinnebeeld van 
het "verkeer der zielen met God". Niet voor niets 
richtte de priester tijdens de H. Mis het gelaat naar 
het oosten. 118) Voor het aantonen van de hoge 
ouderdom van wat door Dunstan van 
Canterbury in de 10de eeuw voor het eerst 
'Heilige Linie' wordt genoemd gebruikt hij op 
erudiete wijze het al genoemde werk van Neale 
en Webb, en verder van J. Kreuser, 'Der 
christliche Kirchenbau, seine Geschichte, 
Symbolik, Bildnerei, nebst Andeutungen fur 
Neubauten' (1851), van K. Bahr, 'Symbolik 
des Mosaischen Cultus', van W. Lübke, 
Geschichte der Architektur' (1855), van E. 
Didron, 'Manuel d' iconographie', van E.E.

Viollet-le-Duc, 'Dictionnaire raisonné de I' 
architecture Française' en een grote reeks 
andere werken over kunst en oudheidkunde.

Zo verheft hij tot onloochenbaar feit dat "De 
kerken der middeleeuwen (...) met heure 
voortaan bevensterde nissen, waarin men haar 
autaar zoo diep mogelijk verplaatst had, naar 
het oosten gericht' waren. 119) Het oosten 
was al bij de oudste volken "het aangezicht der 
waereld", een beeld van het betere. Uit 16de 
en 17de-eeuwse literatuur en bronnen leidt 
hij af dat ook dan nog het aangezicht van "de 
Zoon des menschen", ons "alles in alles" in het 
oosten, vanzelfsprekend was. 120)

Zo moet 'De Heilige Linie' ons voorhouden dat 
er zonder deze richting geen "volledig en 
harmoniesch symbolenstelsel" in de kerk kan 
bestaan. De oostwaartse richting biedt ons de 
richting die wij moeten gaan "in bedevaart 
naar het Heilige land" in de voetstappen der 
heiligen. 121) Hij besluit met een oproep dat 
we moeten blijven streven naar het bereiken 
van dit principe en hoopt dat zeker eens het 
"Licht van het oosten" de duisternis zal 
verlichten. 122) Hij zet, met meer nadruk 
dan zijn medestanders, dit principe in als 
basis voor de kerkelijke kunstbeweging van 
zijn tijd, omdat in het gotische kerkgebouw 
"de voornaamste leerstukken" van het 
Christendom: de Drievuldigheid, de 
Menswording van de Zoon en de H. Eucharistie 
worden uitgedrukt. 123)

TRINITAS.

In de driehoekige vorm van bogen, 
traceringen en de verdeling van het 
kerkgebouw zelf ziet Pugin het 
omhoogstrevende van de wederopstanding, het 
offer van Christus aan het kruis en de drie- 
eenheid. 124) Thijm werkt dit verder uit op 
basis van een op trinitaire beginselen 
gebaseerd gedachtensysteem met reeksen van 
drieklanken, dat niet alleen in De Heilige 
Linie, maar in zijn gehele architectuurtheorie 
de ordening constitueert. De op Augustinus en 
in principe op Plato teruggaande driedeling 
van het Goede, Ware en Schone bepaalt de 
wijze waarop de Geest Gods zich door 
bemiddeling van de kunstenaar in stoffelijk 
materiaal uitdrukt.

Een opbouw die de H. Drieëenheid afbeeldt in 
alles wat geschapen is. “Christus uit den Vader, 
de Geest uit beiden; Christus in de H. Eucharistie 
en de H. Geest in de Kerk; de mensch, gescha
pen naar het beeld en de gelijkenis Gods; God 
zich uitgedrukt hebbende in al het geschapene; 
de mensch, trachtende volmaakt te zijn, gelijk de 
Vader in den Hemel is; de mensch God 
nascheppende; de taal zijner ziel en de maaksels 
zijner handen, waarin Gods kracht herkenbaar 
is, opofferende aan den Almachtige: gedurige 
afbeelding en uitdrukking van het hoogste 
geestelijke in het stof'. 125)

In de gotiek worden door de combinatie van -j -j



De driedeling der beuken en het vierkant van het 
schip worden volgens Thijm in gotische kerken 
bekroond door de driehoek der geestelijke orde. 
Amsterdam, Posthoornkerk. (Rijksdienst 
Monumentenzorg, 1964)

driehoek en vierkant de eeuwige en tijdelijke 
orde afgebeeld: de driehoek als zinnebeeld van 
de drie-eenheid, het verlengde vierkant als 
zinnebeeld van het eindige en stoffelijke, de 
aarde als tempel Gods. "De Gothiek, komt tot 
hare hoogste bevruchting en ontwikkeling door 
de vereeniging van de geometrische Drie- en 
Vierhoek”, het Goddelijke en het eindige 
worden zo verbonden, waarbij de triniteit 
gepaard wordt aan de ark van Noe, die al bij 
Augustinus vierzijdig is. Ook het Hemels 
Jerusalem verschijnt in Ezechiels visioen als 
“rechthoekig vierkant". 126) Thijm ziet 
beide vormen in opstand en plan van de kerk 
terug: in plan vormt het schip het vierkant, 
het koor de driehoek; in opstand is de dakvorm 
de driehoek. In het kerkgebouw keren de 
genoemde "groote hoofdvormen" telkens, ook 
in de "bijzonderheden", terug. Ook daar "is het 
mindere altijd herinnering en afspiegeling 
van het meerdere", de hele kerk is een schip, 
een ark, de driehoek-vierkanten keren tot in 
de ramen terug. 127) Het beeld van Pugin 
wordt bij Thijm tot principe. "Zoo draagt voor 
den minnaar elke lijn en elke klank, die oog of 
oor ontwaart, iets van de trekken, van de 
stem, van het wezen der geliefde. Hoe zoü dan 
de kunstenaar, eenmaal doordrongen van het 
hooge idee kerk, dit niet als van zelf in 
reliekschrijnen, in monstransen, in 
wierookvaten, kandelaren en waar niet al. 
uitdrukken; en hoe zoö hij dan niet, ook in elk 
puntboogvenster, afbeelden, hoe het vierkant 
der waereldschen orde, door de boogen en den 
driehoek der geestelijke orde bekroond 

18 wordt”. 128) Ook in de Nederlandse

kerktorens is de deling in drie geledingen 
terug te vinden, in de driepas met "drie elkaêr 
tangeerende cirkels" keert het
triniteitsmotief terug. Elk element van de 
gotische kerk is dus, behalve doelmatig, in de 
visie der neogotici ook symbolisch volledig te 
duiden. Opnieuw Alberdingk Thijm: "Het 
geheim der H. Drievuldigheid ligt in vele 
deelen der gothischen kathedrale uitgedrukt; 
in hare drie westelijke deuren; de drie 
daarmeê over-een-komende kerkpanden; de 
drie verdiepingen van het kerkvak (travée): 
de boog (arcade); het zoogenaamd triforium; 
het lichtbeukvenster-in over-een-stemming 
met de drievoudige wijding van den muur, het 
boven-, midden-, en ondergedeelte". 129) 
Chateaubriand ziet in zijn verhandeling over 
de christelijke mysteriën en sacramenten 
(1802) de drie-eenheid als het archetype van 
de gehele schepping, "sa divine charpente".
Het getal speelt al in de oudste mysterieuze 
godsdiensten zijn rol evenals bij Plato en de 
getallenleer van Pythagoras. Het is 
onmiskenbaar de afspiegeling van de algemene, 
hemelse orde. 130)

Zo wordt stukje bij beetje een beeld van eenheid 
in veelheid van het kerkgebouw als beeld van de 
hele aardse schepping, in perfecte orde en 
harmonie opgebouwd. Een schepping met begin, 
bloei en voltooiing en een aansprekend 
centraal ordeningssysteem. De regelmaat en 
orde van het getal.

HET KRUIS.

Ordening door richting op het oosten en door 
het doorvoeren van de orde van het getal. Verdere 
afbakening door het kruis, waarin het vierkant der 
wereld zichtbaar is, bepaald door de windstreken. 
"Aan het hoofd is de Zonnenopgang, de 
rechterhand gaat naar het Noorden, het Zuiden 
bevindt zich ter linkerhand en het Westen wordt 
aan de voeten gesteld". Het kerkgebouw drukt dit 
uit in plattegrond of anders in de opstand der 
kruisende schepen boven de zijbeuksdaken.
Thijm haalt Augustinus aan die de besnijdenis als 
teken van het Oude testament contrasteert met het 
kruis, het teken van het Nieuwe. 131)

Paulus roemde het kruis van Christus' 
lijdensoffer, dat volgens Thijm de geest van onze 
christelijke voorvaderen al honderden jaren heeft 
beziggehouden, "met eene vindingrijkheid om het 
te verklaren, te bevruchten, te vereeren, te 
genieten". Aan dit zinnebeeld heeft immers "onze 
geheele nieuwere beschaving haar bestaan te 
danken". Overal werd het kruis ter bekering 
geplant, en eromheen ontstonden de steden als 
Leiden, Utrecht, Nijmegen, Luik, Aken, 
Straatsburg, waar zich "op het engste de grond
steenen der scholen (verbonden), waar de jonge 
volken zouden worden opgevoed en waar Europa 
de geestkracht zoü verwerven om de waereld aan 
zich te onderwerpen". En niet alleen dat, elke 
christen tekent zich dagelijks met het kruis. 132)

Het kerkgebouw is de metaforische kruisiging,

maar ook een afbeelding van de komende 
verlossing. De noordzijde van het kruis is de 
kant der heidenen, de val en de veroordeling 
van de Synagoge; maar ook de kant van de 
"herstelling der vrouwen", van het wegnemen 
van de schuld die Eva in het paradijs op zich 
geladen had, de kant van de doopvont aan de 
rechterhand van de Christus. 133) De 
noordkant is zo ook de Maria-kant. Maria, het 
"Gulden huis": "de volmaaktste vereeniging 
van kracht en tederheid, van zachtmoedigheid 
en Majesteit". “De moeder wier liefde den Zoon 
ten offer brengt" opdat, zo zegt Thijm 
Johannes Chrysostomos na "door Maria 
hersteld zoü worden wat Eva misdaan had", 
zodat in de woorden van Augustinus "de 
geloovigen in de kerk zouden worden 
herboren". In het kunstsysteem dat opgebouwd 
wordt in De Heilige Linie, is Maria de 
beschermster van de kunst en
vertegenwoordigster van de H. Kerk die in het 
aardse kerkgebouw afgebeeld wordt. 134) De 
torens van het kerkgebouw, de ivoren toren en 
de toren van David, de toren van de deugd en 
zachtheid, een rustplaats, en de toren van 
strijd en overwinning, stellen Maria voor.
135) Het drietal ramen ten oosten tenslotte 
verbeeldt het geheim van de menswording van 
Christus: de Onbevlekte Ontvangenis. Het licht 
valt door de gesloten ramen en tast ze niet aan. 
Thijm verwijst naar Ezechiël: "des Heeren 
Majesteit komt in de tempel door de weg dezer 
gesloten poorte, die ten Oosten ligt". 136) De 
kerk omvat voor Thijm tegelijk lijden en hoop 
op de verlossing. Het gebouw wordt in 
symbolentaal opgetrokken tot een afbeelding 
van de bovenwereldse orde. Elk onderdeel heeft 
zijn eigen plaats en verwijst uiteindelijk via 
de herinnering naar het gehele systeem. De 
gelovige wordt er onderdeel van een totaliteit 
die hem boven het alledaagse verheft, hem de 
beelden aanbiedt die de realiteit van alle dag 
overstijgen. Een beter leven wordt in het 
vooruitzicht gesteld in een wereld vol sociale 
misstanden en ellende.

ROZEN EN DOORNEN.

W.F. Hook, pastoor te Leeds, beschouwt de 
groeiende armenwijken van de enorme industrie
steden, kort voor 1840, als missiegebieden waar 
grandioze praaldiensten in kerken met ruime 
transepten en koren indruk moeten maken op de 
armen. A.J. Beresford Hope, een goede bekende 
van Thijm, bepleit in 'The English Cathedral of the 
Nineteenth Century' (1861) een "urban minster" 
met nevengebouwen als school, verenigings
gebouw en pastorie. Ruimte moest er voldoende 
aanwezig zijn. Het immense stationsgebouw was 
immers typerend voor de schaalvergroting in zijn 
tijd. De kerk zou zich moeten aanpassen aan 
deze schaalvergroting en de "increased 
appreciation of vastness" bij de bevolking die 
gewend zou raken aan het leven en bewegen in 
een menigte. 137) De kerk zou een fort

De kerk zou als een fort, protest en 
waarschuwing het missiegebied van de 
industriestad moeten bekronen. De Posthoornkerk 
boven de Haarlemmerstraat torenend. 
(Gemeentearchief Amsterdam, 1985)

De overkragende hoektoren van de pastorie van de
Posthoorn is aan een kerk als 'fort temidden van
het heidemdom' niet ondenkbaar. (NDB) 19



moeten zijn temidden van "infidelity, cold 
faith and unsanctified learning", een ark van 
Noë, een protest en een waarschuwing. 138) 
"Where the congregation consists mainly of 
the poorest orders, there we commonly 
observe a great love of majestic and even 
elaborate service. The ornaments of their 
church- the storied glass- the painted, and, it 
may be, gilded walls- the table of the Lord 
elevated above the rest, and decked with sober 
yet costly furniture- the pealing organ- the 
chanted psalms- the surpliced choristers- the 
solemnity of the whole ritual- gladdens while 
it elevates their minds; they recognize in it 
their own high privilege as Christians, and 
rejoice to find themselves equal participants 
with their richest neighbours in the homage 
thus paid tot the common Lord and Father of 
all". 139) Dit is dus een schijnbare 
gelijkwording der klassen in het deelhebben 
aan de educatieve rijkdom van kerk en 
eredienst.

Ook voor Thijm is het kerkgebouw een 
burcht in een vijandige wereld, een ark, een 
tent. "Niet anders dan de castra van het 
krijgshaftigste volk ter waereld is zij een 
vierhoek, met zijne sterke wallen, zijne 
beren tot schanspalen, met zijne tinnen, wier 
custodiae getrouwelijk door de beelden der 
oude geloofshelden en de symbolen van de 
levende leden der gemeente betrokken 
worden". 140) In het kamp wordt het volk 
bemoedigd, tegelijkertijd heerst er orde, 
gezag, gehoorzaamheid, moed en trouw. De 
lijdende, strijdende en zegepralende kerk 
vindt men er terug "in de voorhof der 
boetenden, het schip der biddenden en het koor 
der vergeestelijkten" en in "de drie stagiën 
der kerk: onder hare zerken- de lijdenden, 
voor wie gebeden wordt; in het schip- de 
strijdenden, die zich door des wearelds 
woelige golven trachten te werken; en boven 
in de lichtvensters- de beelden der gezaligden, 
door welke het licht van den hemelschen 
triomf op ons afstraalt“. 141) Hiërarchie en 
orde in plattegrond en opstand, teken van de 
hogere orde die, volmaakt en onzichtbaar, 
haar afschaduwing op aarde vindt, om over te 
gaan op de gelovige. Het kerkgebouw is de 
vernieuwde tempel van Salomo. De muren zijn 
volgens Augustinus en Durandus -een 
Paulinisch beeld uitwerkend- samengesteld 
uit bouwstenen: de gelovigen. De grotere, goed 
bewerkte stenen aan de buitenzijde zijn -naar 
Durandus- de "volkomen Christenen" die door 
hun verdiensten en gebeden de kleinere 
vuistenen, de zwakkere christenen in de 
Heilige Kerk bij elkaar houden. Ivo van 
Chartres verfijnt in Thijms versie dit beeld: 
de gelovigen, als stenen "der bergen en 
ingewanden der aarde ontrukt en door de 
steenhouwerskunst met hamer en winkelhaak, 
uit de vormeloosheid, tot schoonheid en 
bruikbaarheid worden ingericht, zoo dat de 

20 eene den anderen, groot en klein, elkaêr steunt

en draagt" waarbij alles aankomt op de grond
en hoeksteen, de Christus. 142) De cement die 
de stenen verbindt, is een zinnebeeld der 
christelijke liefde en bestaat volgens 
Durandus uit kalk, zand en water, 
respectievelijk vurige Liefde, de stoffelijke 
Daden, verbonden door de Geest, het water.
143) In Thijms lezing en ordening van de 
bronnen verschijnt langzaam een beeld van 
een bouwwerk, een instrument van 
boetedoening, beheerst door getalsymboliek, 
de zeven vrije kunsten en het kruis.

Elk deel, van zelfs het eenvoudigste 
kerkgebouw, correspondeert met de door Thijm 
moreel positief gewaardeerde wereldorde. Het 
kerkgebouw is de afbeelding van de 19de- 
eeuwse, katholieke, corporatieve staatsidee, een 
stratigrafie der klassemaatschappij. De vloer is de 
handwerkersstand "die met zijn zwoegen de H. 
Kerk ondersteunt" tesamen met Gods armen en de 
armen van geest. De steunberen zijn de mensen 
die "een heiliger leven leiden dan de anderen en 
die door hunne deugden en verdiensten, hunne 
zwakkere broeders binnen de schoot der Kerk 
houden". De balken zijn de wereldvorsten die de 
"eenheid en eendracht" handhaven, de gewelven 
of de daksparren de predikers, de leien de 
gemaliede soldaten die het heiligdom beschutten, 
de torens de hoge kerkprelaten, de spitsen de 
geest en de kerkvoogden die naar de hemel 
smachten. De deur tenslotte is het zinnebeeld van 
de Christus. 144) Als het brandend braambos is 
het oxaal, waardoorheen het H. Offer te 
aanschouwen is, en waar onder het kruis de 
hiërarchie van het gezin leesbaar is: Maria ter 
rechterzijde en Johannes die haar ondersteunt ter 
linkerzijde. 145) Vanuit het koor, vanachter het 
oxaal, stralen de genaden en zaligheden op de 
gelovigen af.

De gehele 198 bladzijden van 'De Heilige 
Linie' verfijnen tot in de kleinste details het 
ordeningssysteem, waarin de “geheele 
christelijke moraal", de "juiste waardering 
van 's levens rozen en doornen", kwaad en 
goed, dag en nacht, Oud en Nieuw, strijd en 
overwinning telkens terugkeren. 146) Het 
gebouw is een instrument, welhaast een 
machine ter verbetering van de gelovigen.
Door de bouwkundige en scenografische 
middelen der kunst moet de katholieke 
heilsleer op de gelovigen overgedragen 
worden: "En als die wanden stemmen krijgen- 
als die kunstwerken omwemeld en als opnieuw 
geheiligd worden door den stroom der 
harmonische choraaltonen, die zich mengelen 
in den wierookwalm- als de muziek haren 
luister doet schitteren voor Jehovah- of dat de 
krachtigste welsprekendheid, eene heilige 
poezij, van het evangeliesch gestoelte, die de 
beelden daar rondom verklaart en 
verheerlijkt-dan vooral moet gij een hart van 
steen bezitten, om niet te gevoelen, dat de 
kunst iets goddelijks is, dat God gewijd 
behoort te zijn- om, bij indenken, niet op te 
merken, hoe dat alles werd aangewend, gemo

tiveerd, verwekt bijna, door die eene 
geloovige gedachte; die de kerk heeft gebouwd, 
die eene architectonische gedachte is geweest'. 
147) Inkeer en gebed worden er 
gepraktiseerd en in de dagelijkse viering van 
het Offer in de Eucharistie komt de 
onzichtbare genade over de aanwezigen.
Telkens wordt het lijden van de Christus 
afgespeeld en hernieuwd. Telkens weer wordt 
de verlossing in het vooruitzicht gesteld en het 
Heil getoond in de sacramenten.

Het kerkgebouw vormt in Thijms visie een 
afbeelding van een wereld, geordend door de 
Schepper. Dit beeld met de gedachten die het in 
de herinnering van de toeschouwer, de christen, 
oproept sluit aan bij de wens tot lotsverbetering 
van het subjekt. Dit wereldbeeld werkt echter 
verhullend en verzoenend tegelijk. Thijm bouwt 
zijn leergebouw op uit geïdealiseerde fragmenten 
van de "gouden tijd" van de middeleeuwen. De 
doordringing middels het kerkgebouw en de 
liturgie van de eeuwige, christelijke beginselen in 
de wereld van de 19de eeuw had uitzicht moeten 
bieden voor het lijden in zijn tijd. Thomas Hardy, 
korte tijd neogotisch architect en later schrijver 
zag scherper dan Thijm en zijn idealistische 
medestanders hoe betrekkelijk dergelijke 
visioenen waren voor wie werd geconfronteerd 
met de concrete noden in de samenleving.

II. "WANDALISME" EN KRITIEKEN

Toename van het aantal tijdschriften, versnelde 
produktie door toepassing van rotatiedruk en de 
verbetering van de communicatiemiddelen 
verschaften Thijm een middel om zijn denk
beelden uit te dragen. Aanvankelijk publiceert hij 
grotere en kleine bijdragen in 'De Gids', 'De 
Kunstkronijk' en 'De Nederlandsche Kunstspiegel'. 
Daarnaast neemt hij vanaf 1843 met enige andere 
jongeren actief deel in de een jaar eerder 
opgerichte Spektator. In 1855 komt de Dietsche 
Warande voor het eerst uit als publicatie van 
Thijms uitgeverij Van Langenhuysen. Tot 
omstreeks 1860 draagt hij hierin zijn 
gedachten over architectuur en stijl uit, 
hoewel hij nog tot 1877 de leiding behoudt.

Zijn aandacht verschuift dan naar toneel, 
letteren en andere kunsten. Een aantal van zijn 
boeken, met name De Heilige Linie, zijn 
bundelingen van bijdragen die in de Warande 
verschenen. Het verspreidingsgebied van dit 
tijdschrift blijft echter beperkt tot een driehonderd
tal exemplaren, wat weinig is vergeleken met 
bladen als 'De Godsdienstvriend' en 'De 
Katholiek'. De 'Warande' werd voor een groot 
deel in protestantse kringen gelezen en was 
ook in het buitenland bekend door de Franse 
samenvattingen in het bijgesloten 'Bulletin'. 
Naast de bijdragen over compositie , 
symboliek en de hier niet behandelde 
'Mengelingen’en boekbesprekingen zijn vooral 
de kritieken op nieuwe bouwwerken en de 
rubriek 'Wandalisme' belangrijke 
instrumenten in de hand van de schrijver. Hij

concretiseert hierin, volgens zijn zoon 
Lodewijk Van Deyssel als één der eersten, zijn 
systeem der kunsten aan de hand van 
beschouwingen over de Nederlandse 
bouwpraktijk. Zoals vele medeschrijvers 
gebruikt hij hiervoor een kritiek die felheid 
allerminst schuwt.

1. "Wandalisme"

Sinds 1847 klaagt Thijm de "domme 
afbraakwoede van zijn tijd" aan. Aard en vorm van 
zijn wandalisme-bijdragen ontleent hij aan een 
aantal medestanders die eerder reeds in hun 
werken stijlverval en afbraakwoede signaleerden. 
Montalemberts 'Du Vandalisme' uit 1839 bouwt 
een esthetisch systeem op en analyseert de 
oorzaken van het verval van de kunsten in zijn tijd 
aan de hand van een reeks voorbeelden van 
sloop en verwaarlozing, die teruggaan tot de 
Franse revolutie. De “liefde voor de rechte lijn" leidt 
tot verdwijning van stadspoorten, in Parijs vallen 
middeleeuwse kerken onder de mokerhamer, de 
abdijkerken van Cluny en Citeaux zijn al 
afgebroken, Clairvaux en Mont-Saint-Michel lijden 
onder slecht gebruik, het Palais des Papes in 
Avignon dreigt verminkt te worden. Steden als 
Luik en Cambrai slopen hun kathedralen, in Saint- 
Omer worden "de mooiste ruines van West- 
Europa", de abdij van Saint-Bertin, omwille van de 
werkgelegenheid gesloopt. Het vandalisme 
bereikt een intensiteit die zijn weerga tot dusver 
niet kende. 148) Reichenspergers 'Die christlich
germanischen Baukunst' van 1845 laat eveneens 
klacht na klacht horen. De liefde voor de rechte lijn 
is het begin van alle vandalisme. Het Brugse St.- 
Janshospitaal wordt bedreigd, huizen te Keulen 
wijken voor de spoorlijn, ook moeten hier alle 
stadspoorten, het werk van een "gothische Michel- 
Angelo", verdwijnen. Onverschilligheid is het 
grootste gevaar. Een lange reeks van poorten is 
verdwenen te Fritzlar, Halberstadt, Quedlinburg, 
Osnabrück en Hildesheim. De wetgever gaat de 
sloop voor wegenaanleg niet tegen.

Reichensperger pleit voor behoud waardoor 
tevens het vreemdelingenverkeer wordt 
bevorderd, en roept op tot inventarisatie, 
wetgeving en controle. 149) Het grote 
voorbeeld voor beiden en ook voor Alberdingk 
Thijm was alweer Pugin's 'Contrasts' dat 
vooral in afbeeldingen een beeld opriep van 
een progressief toenemend verval met als 
hoogtepunt het begin van de 19de eeuw. Pugin 
plaatste de middeleeuwse ideale stad met 
muren, kerken en kloosters tegenover de 
vervuilde metropool vol huurkazernes en 
rokende fabrieksschoorstenen. Verval op alle 
gebied wordt in de bijlagen verwoord. De 
kathedralen van Durham, Ely en Carlisle zijn 
in betreurenswaardige staat van verval, te 
Huil metselt men een deel van het schip der 
kerk dicht, vele kerken worden ontsierd door 
galerijen en als rommelhokken gebruikte 
koren. Te Selby zijn de kapellen kolenhok 
geworden. 150) 21



In navolging hiervan stelde ook de 
'Ecclesiologist', het blad van de Cambridge 
Camden Society in de rubrieken 'Architects 
condemned' en 'Church desecrations' verval en 
verwaarlozing, maar vooral slechte 
nieuwbouw aan de kaak.

De nadruk op aantasting van historische 
gebouwen moet gezien worden tegen de 
achtergrond van de waarde die in de 
gedachtengang van het historisme aan het 
MONUMENT gegeven wordt. Voor Thijm en zijn 
geestverwanten heeft het verzet tegen de 
afbraak van monumenten een politieke 
context. Door afbraak gaan immers gebouwen 
teloor, die een uiting zijn van het bloeiend 
geestesleven van een volk. Ze zijn nationaal 
bezit en hebben het immanente vermogen tot 
het regenereren van een verzwakte 
maatschappij, een kracht die nu verloren gaat. 
Zij spiegelen de hogere orde af en bezitten een 
sterke vitaliteit. Niet alleen het voedsel van 
heden of de hoop op de toekomst maar ook 
herinneringen aan handelingen en voorwerpen 
uit het verleden geven ons kracht. De 
bestudering van monumenten uit het verleden 
is een krachtig middel om de volkseigen, 
moreel positieve karaktertrekken op te 
roepen en te versterken. 151) Het signaleren 
van verminking en afbraak van de getuigen uit 
het verleden is hiermee tevens geworden tot 
een middel voor het veiligstellen van de 
toekomst. Men zal in geen geval kunnen zeggen 
dat men niet wist wat men deed.

Het is niet de “hand eens blinden“, maar de 
hand van een "die koelzinnig met zijn kennis zijn 
weerloze slachtoffers nederslaat”. Triest is het als 
een tijd niets goeds kan voortbrengen, erger nog 
is het vermogen tot verwoesten dat ons “ellendig 
en dof tijdvak” heeft. 152) “De goevernementen 
willen niet dat de volken door het sprekend steen, 
beter tijden herinnerd worden: daarom vernielen 
zij de Architektuur, de gebouwde geschiedenis 
der Volken.“ 153) Ook het onwaardig gebruik als 
paleis van het stadhuis op de Dam te Amsterdam 
is voor Thijm verval, want dit gebruik doodt “De 
Harmonie tusschen Denkbeeld en Form, het Idee, 
dat zich architektoniesch en plastiesch in dat 
schoone Kunststuk uitspreekt". 154) Voor hem is 
het de afbraakwoede van de "domme 
metselbende van thands" die de ledematen van 
de “bloeiend jeugdige koningsdochter" “die de 
schone kunst eens was“ lid voor lid met 
pennemessen afzaagt. 155) Bij de sloop van 
ook maar de kleinste renaissancegevel gaat 
"eene schoone harmonie" verloren. Naar 
aanleiding van een dergelijke sloping 
beschrijft hij de verdwenen gevel: geen huis 
in de laatste 80 jaar gebouwd had "zoo veel 
kracht van konceptie, zoo veel energie van 
daarstelling, zoo veel konsequentie of trouw 
aan het gestelde grond-denkbeeld". In elk deel 
was dezelfde Idee uitgedrukt, nu is alles 
verdwenen. 156)

Hij signaleert vandalisme te Maastricht,
22 Amsterdam, Delft, Breda en Leende. Hij valt de

neiging aan alle topgevels te vervangen door 
kroonlijsten, bestaande uit een deel van een 
klassiek aandoend lijstprofiel. Voor "de razernij van 
de platte lijst" -een onwaar en vals bouwdeel, 
want een lijst moet omkaderen, niet 
beëindigen- verdwijnen alle 16de- en 17de- 
eeuwse geveltoppen in onze steden.

Vanaf de eerste bijdragen in de 'Dietsche 
Warande' wordt echter ook nieuwbouw voor 
kerken bekritiseerd. De preekstoel van de 
Tilburgse Goirke-kerk ontmoet kritiek omdat de 
compositie van dit werkstuk van de Antwerpse 
beeldhouwer Peeters schijnbaar de kuip laat 
rusten op het hoofd van de Zaligmaker, terwijl het 
klankbord aan stralen opgehangen lijkt. 157) In 
Leende hakt men de hardstenen zuilen af en 
bekleedt ze met stuc, terwijl sluitstenen en 
voetstukken onder de kalk verdwijnen. Thijm haalt 
het Franse axioma aan: "Consolider vaut mieux 
que réparer; réparer vaut mieux que 
restaurer; restaurer vaut mieux que refaire; 
refaire vaut mieux que faire de nouveau".
158)

Vanuit hoge kunstbeginselen oefent Thijm 
vernietigende kritiek uit op de architectenstand: 
men was alleen nog ingenieur met kennis van 
statica en bouwstoffen. Afbraak van monumenten 
leidde volgens enkele bouwmeesters tot nieuw 
werk en was daarom nodig. De architecten waren 
nog slechts bezield van "de woede van het 
platslaan" en “de liefde voor de regte lijn". 159) Ze 
waren nog erger dan de beeldenstormers die 
tenminste nog uit principe handelden, terwijl nu 
overal “het lui en geesteloos breken en brokkelen 
der zogezegde bouwmeesters en timmerlieden 
onzer dagen" gezien wordt. De architect is niet 
meer dan de "slaaf der vijf orden, die geenen 
anderen bouwstijl kent dan den stijl der vlakke 
muren met vierkante gaten voor de burgerhuizen, 
en de kolom met architraaf, fries en kornis, voor 
paleizen, kerken, beurzen, poorten, 
gevangenissen...". 160) Een tirade die in taal 
weergeeft wat Pugin in afbeeldingen en 
frontispiece van 'Contrasts' benadrukt. De 
"Laarzen van den heer bouwmeester", de 
laarsvormige muurgedeelten die bij de kerk te 
Roelofarendsveen tussen transeptdak en 
zijbeuken overblijven, zijn voor Thijm de voet 
"waarop een timmerman zonder opleiding, in zijn 
onverklaarbaar zelfvertrouwen, den bouw, 
herbouw, restauratie en amotie aanneemt van 
talrijke katholieke kerken in ons vaderland!". Onze 
bekende "polytekt" -bedoeld is Th. Molkenboer
161) - en zijn collega's moeten maar eens een 
dertigtal oude kerken opmeten en een goed boek 
lezen om zo "een man die wat kan" te worden.
162)

Het aantal voorbeelden van sloop en verval 
neemt eerder toe dan af. De Westerhal te 
Amsterdam verdwijnt ondanks protest, kasteel 
Radboud te Medemblik wordt bedreigd evenals 
de kerk van Gorkum. De Willibrorduskerk te 
Echternach stort door verwaarlozing in. Het 
gebouw waar de Dordtse synode werd gehouden 
verdwijnt. Te Eindhoven sloopt men het

i

De "laarzen van den heer bouwmeester" door 
Thijm bekritiseerd aan de Petruskerk te 
Roelofarendsveen. (Rijksdienst Monumentenzorg 
1968, kort voor de sloop)

Detail van de gietijzeren gotiek-interpretatie van 
Rosé aan de Haagse 'Loterijzaal', een door Thijm 
heftig bekritiseerde opvatting, gerealiseerd in een 
onwaardig geacht materiaal. (Rijksdienst 
Monumentenzorg, repro)

stadhuis voor een nieuw “monster van een 
ding", terwijl men het bovendien waagt een 
goed kerkontwerp -Cuypers' St. 
Catharinakerk- te bederven door het niet te 
oriënteren. De Loterijzaal of Ridderzaal in 
Den Haag komt steeds weer terug naar 
aanleiding van de bouw door W.N. Rosé 163) 
van een ijzeren kap in plaats van de 
authentieke middeleeuwse dakstoel. Ook de 
kosters die kerken verwaarlozen en voor

bezoekers tegen betaling exploiteren krijgen 
er van langs.

Een poging de situatie te verbeteren loopt 
voorlopig op niets uit. Thijm verzoekt de 
Koninklijke Nederlandsche Akademie van 
Wetenschappen een commissie in het leven te 
roepen die afbraakplannen moet melden en zorg 
moet dragen voor opmeting van bouwwerken en 
fragmenten die door publicatie bekend kunnen 
worden gemaakt. Deze commissie zou zelfs 
kunnen adviseren hoe bouwwerken behouden, of 
door meer gepaste vervangen zouden kunnen 
worden. Dit verzoek wordt met vele 
voorbeelden afgedrukt in De Spektator van 
1848. 164) In 1850 blijkt in ditzelfde blad 
dat de Akademie niets zal doen en de zaak 
overdraagt aan de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst. Uit de polemiek 
met Dr. C. Leemans 165), onder de titel 'De 
Kunst in Nederland' gepubliceerd, blijkt 
duidelijk hoeveel onbegrip Thijm ontmoette.
Men vond het niet nodig gebouwen te 
handhaven die in de moderne tijd geen functie 
meer bleken te hebben. Thijms opvatting dat 
monumenten de nationale en christelijke 
identiteit ondersteunden vond geen gehoor.
Zijn typisch historistische mening dat 
monumenten de verloren eenheid der kunsten 
in een gouden tijd duidelijk laten zien en 
eeuwige beginselen in zich bergen die de geest 
van de eigen tijd kunnen verbeteren moest wei 
botsen met een liberaal "laissez faire"

2. "Waarheid gaat haar maagdlijke tred" 166)

Pugin bouwde kerken, kloosters en 
landhuizen, Lassus ontwierp kerken evenals 
Viollet-le-Duc en Baron de Béthune 167). 
Theorievorming en bouwpraktijk gingen hand 
in hand. De kritiek was operatief: werd direct 
in materiaal omgezet. Althans ten dele, want 
uiteindelijk lijkt het toch of aan tekentafels en 
op bouwsteigers meer aan stijlcitaten dan aan 
eeuwige beginselen werd gedacht. Bij Pugin 
werd onder anderen door Stanton gewezen op 
de discrepantie tussen de kritieken en 
publicaties en het eigen architectonisch werk.

Thijm was alleen theoreticus. Hij gaat echter 
vanaf 1858 als pleitbezorger optreden voor P.J.H. 
Cuypers. Men zegt dan ook wel dat Cuypers in 
daden heeft omgezet wat Thijm in theorie 
uiteengezet had. Voor A. Asselbergs gaan 
Cuypers en Thijm hand in hand, waarbij "De grote 
verdienste van Cuypers is dat hij voor de 
architectuur de logica heeft opgeëist, dat wil 
zeggen dat voor hem bouwen in de eerste plaats 
deugdelijk construeren moest zijn en pas op de 
tweede plaats zijn vorm moest vinden“. 168)
Het is deze vernieuwende kracht die ook in het 
Cuypers-herdenkingsnummer van het 
Gildeboek (4-1921) wordt beschreven. Zo 
wordt Cuypers bij Fanelli een
overgangsfiguur die aan het begin stond van de 
vernieuwing van de Nederlandse architectuur 
en het fundament legde waarop Berlage en 23



Het nog Engels-schilderachtig aandoende 
kunstenaarshuis van Cuypers te Roermond (1850- 
'52). Links de timmerwerkplaatsen, rechts de 
ornament-, figuur- en steenhouwerswerkplaats. 
(Roermond, Gemeentemuseum)

Rotterdam, de geprezen Zuiderkerk van A.W. van 
Dam. (Rijksdienst Monumentenzorg, repro)

anderen verder konden gaan. 169) Logica en 
ratio figureerden echter al decennia lang in de 
architectuurtheorie ook bij Alberdingk Thijm. 
Het beeld van Cuypers als vernieuwer van de 
architectuur is alleen staande te houden door 
Cuypers werk achteraf zo te interpreteren dat 
de constructieve ratio eenzijdig wordt 
benadrukt. Binnen deze visie wordt Cuypers 
ernstig bekritiseerd wegens zijn dictatoriaal 
streven alles in eigen hand te houden, van 
altaren en beelden tot kandelaars toe. Dit 
vraagt een al te rigide kwaliteitsoordeel dat 

24 het toegepaste werk als kunst veroordeelt.

Men gaat hierbij aan het feit voorbij dat 
Cuypers’ rationele aspecten onderdeel zijn van 
het bouwwerk als totaalkunstwerk. Voor 
Cuypers moest het (kerk)gebouw als samen
balling van tekens en verwijzingen de beschouwer 
boven zijn eigen bestaan verheffen. De kunst 
van de ratio is zo nog meer de kunst van de 
"Contrareformatie". 170) Cuypers paste zich snel 
en gemakkelijk aan aan wat hem
voorgeschreven werd. Tekenend voor de 
invloed van Thijm is het contrast tussen 
Cuypers' ontwerp voor de kerk te Oeffelt van 
1852 en het ontwerp voor Veghel van 1856. 
De laatste kerk is geheel in steen gewelfd, 
gepolychromeerd en iconografisch zeer 
doordacht. De eerste kerk zou echter volgens 
de begroting in de zijbeuken stenen gewelven, 
maar in het schip een plafond in latwerk "met 
gotische ribben" gekregen hebben, dat 
merkwaardigerwijs ook nog via rozetten en 
dakramen bovenlicht zou hebben ontvangen. 
171) Ook het oudste deel van het 
architectenhuis te Roermond vertoont nog 
Engels gotische, nauwelijks rationeel 
aandoende, vormen. Cuypers oeuvre toont 
zeker in het begin niet de consistente rationele 
ontwikkelingsgang die latere hagiografen erin 
hebben willen aanbrengen.

Ook Thijms kritieken veranderen tussen 
1850 en het midden van de jaren zestig nogal 
van karakter. Zijn criteria gaan zich steeds 
meer toespitsen op het beoordelen van de 
structurele logica en de iconografische 
betekenis van het kerkgebouw. Het artikel 
'Protestantsche Architectuur' in 'De 
Spektator' van 1850 172) begint met enige 
gedachten over de hoge taak van de kunst en 
over het verval ervan door het opdringen van 
de “erudiete richting" van de Renaissance en 
het toenemen van het "naturalisme" in 
Holland. Het kerkgebouw bleek bij de 
protestanten minder belangrijk dan bij de 
katholieken. Men vroeg van de architect 
slechts een vergaderzaal. Deze had hiervoor 
weinig hulpmiddelen nodig. De oude 
middeleeuwse kerken zijn voor de 
protestanten dwaas, want ze hebben in torens, 
kruisvorm, oriëntatie, grootte, omgang en 
kruispand een uitdrukkingsvorm die alleen 
het katholiek gebruik past. Hendrick de 
Keyser paste eigenlijk in zijn kerken nog te 
zeer het "gotiesch beginsel" toe, een echt 
protestantse vorm ontstond niet. Als blijk van 
belangstelling en waardering voor de 
architectuur van het protestantisme 
bespreekt Thijm dan de Hervormde 
Zuiderkerk te Rotterdam, die tussen 1845 en 
'49 door A.W. van Dam 173) gebouwd werd. 
174) Het is één van de eerste neogotische 
kerken van enige omvang in Nederland. Van 
Dam wordt geprezen: hij volgt voor een 
bouwmeester de enige ware weg. Hij past het 
gebouw aan de behoeften aan, gebruikt de 
juiste middelen, gaat doelmatig te werk. De 
stijlkeuze en het materiaalgebruik zijn goed.

Elke harmonie ontzegde Thijm aan de in stuc 
uitgevoerde Papegaai-kerk te Amsterdam, een 
werk van G. Moele uit 1848 met altaar en 
preekstoel van L. Veneman. (Rijksdienst 
Monumentenzorg, 1970)

De baksteen is keurig gevoegd en wordt 
afgewisseld met lijsten van natuursteen, toch 
heel wat beter dan de "hedendaagsche bouwerij 
van gom-dragant en papier-mêché". 175) Het 
gaat om een regelmatige achthoek met kapellen 
tegen elk der acht zijden. De hoekkapellen zijn 
veelhoekig gesloten, het geheel wordt bekroond 
door een hoog dak met achthoekige lantaarn. 
176) In vier van de kapellen zijn tribunes 
aangebracht, de bediening van de doop vindt in 
het midden plaats. Het gebouw is verder geheel 
gevuld met banken. Een helder licht omstraalt 
de "leerstoel". Symbolische vormen zijn niet 
aangebracht, alleen de "puntvorm" der ramen 
en bogen is "het sprekend symbool des 
Christendoms". Thijm had blijkbaar, in 
tegenstelling tot Pugin, geen bezwaar tegen 
tribunes. Merkwaardig doet het aan dat hij ook 
de uiterst traditionele topos van de 
spitsboogvorm, als aanduiding van een 
religieus bouwwerk al sinds de late 18de eeuw 
gebruikt tot in de vroege neoclassicistische 
kerken toe, hanteert zonder er een specifiek 
katholiek karakter aan te verbinden. Het 
gehele gebouw straalt rust en harmonie uit. 
Van Dam zou voor Thijm eigenlijk een 
geschikt katholiek bouwmeester zijn, 
geschikter althans dan "den goeden, braven, 
maar niet te min door en door heidenschen 
Suys 177)" wiens vormen 1300 jaar achter 
zijn. De nadruk op materialen die zichtbaar 
hun aard en karakter tonen en de aanpassing 
aan de gestelde eisen, keert in latere kritieken

in verbinding met de gotiek terug. De overige 
categorieën, rust en harmonie die van het 
wezenlijk kunstwerk uitgaan, zijn eigenlijk 
zeer traditioneel en ontleend aan de 
kunsttheorie van het classicisme. De 
Godsdienstvriend hanteert dezelfde 
terminologie voor de beoordeling van A.
Tollus' 178)neoclassicistische St. Jan de 
Doper te Schiedam. 179) In hetzelfde jaar 
bespreekt Thijm een katholiek bouwwerk, de 
nieuwe kapel voor de Zusters van het H.
Sacrament te Arras (Atrecht) 180), die hij 
overigens slechts uit een beschrijving kent.
Hij hervat zijn aanval op het ongeschikte 
classicisme en op de slechte verwerking van 
de neogotiek door stucadoors in de 
Amsterdamse "Papegaai"-kerk of de HH.
Petrus en Paulus uit 1848. Men houdt nog 
maar al te vaak "een lompen werkman voor 
een Kunstenaar, voor een Poëet", men laat 
"een ellendige stukadoor, een volwassen 
krullenjongen, een kamerbeplakker, een 
opperman" kerken ontwerpen, waardoor de 
kunst geprofaneerd wordt en het idee van de 
"harmonie in al de tastbare vormen" aangetast 
wordt. Genoemde kapel is gebouwd door Grigny 
uit zand- en kalksteen: een eenbeukig gebouw 
met transept, koor, congregatiekapellen en 
narthex. Hier beschrijft hij wel een 
iconografie die overigens weinig planmatig is.
Het Paaslam, de evangelistensymbolen en de 
verering van Maria door engelen worden 
genoemd. Het gebouw is niet duur. Men moet 
voortaan ook in ons land de liefdepenningen 
van de gelovigen niet meer "in de kolk der 
Heidenschen kunst* werpen, maar in 
christelijke grond planten waardoor de kunst 
"met de bloeikracht der stenen Gothische 
rozen, Gode-wel-gevallige kunstvruchten zal 
voortbrengen". Stijl, iconografie en 
betaalbaarheid maken deze kapel tot een 
voorbeeld dat navolging verdient. Het 
vormapparaat waarmee Thijm dit oordeel 
bereikt is echter nog gebrekkig en weinig 
samenhangend.

In 1856 begint hij in de Dietsche Warande 
een rubriek 'Bouwwerken en 
bouwherstellingen in Nederland'. In de eerste 
aflevering behandelt hij bouwwerken van J.H. 
van de Brink aan de hand van de categorieën 
harmonie, organisch karakter en aanpassing 
aan het programma van eisen. Het Seminarie 
Driebergen-Rijsenburg, de kerk te 
Veenendaal en het gesticht te Nijkerk worden 
met enig voorbehoud toch positief beoordeeld.
181) In 1857 worden de kerken van 
Vlissingen, Overlangel en Zoetermeer heel wat 
feller gekritiseerd. Met name het feit dat de 
uitwendige gevelverdeling niet overeenstemt 
met het inwendige, en dat blindbogen, 
contreforten en pleisteren ornamenten zonder 
duidelijke functie worden aangebracht ontmoet 
Thijms bezwaar. De leugenachtigheid en 
weinige duurzaamheid van stucgewelven, 
aangeplakt ornament en de gietijzeren spits 25



De vroege toepassing van gietijzer aan de spits te 
Overlangel (1854-’55, W.J. van Vogelpoel) vond 
evenmin genade (Rijksdienst Monumentenzorg, 
1970)

van Overlangel zijn verwerpelijk. Gebrek aan 
middelen mag geen legitimatie zijn voor het 
ontbreken van oriëntatie en het gebruik van 
stucornament. De "eenige voortaan 
verdedigbare bouwbeginselen" worden al 
genoemd, maar nog niet verder gepreciseerd.
182) In een openingsartikel van de Dietsche 
Warande van 1858 183) benadrukt Thijm 
nog eens zijn "hoog denkbeeld van den 
oorsprong, de eischen en de bestemming der 
kunst". Hij wil vormen verstrekken aan 
godsdienstzin, het leven verheffen en leiden is 
belangrijk. Vernieuwing zal nooit van één 
persoon kunnen komen, "het is, ten eenen, het 
volk zelf, het is, ten anderer, Gods geest, die 
de waereld regeeren" en verbeteren kunnen. 
Goede voorbeelden wil hij geven, die gekend en 
nagevolgd moeten worden: "Kopieëren dunkt 
ons vaak een beter en meer maatschappelijk 
werk dan zoogenaamd scheppen".

In "Nieuwe Bouwwerken lil" uit 1858 184) 
volgt een der uitgebreidste en meest kritische 
bijdragen van Thijm, de behandeling van de 
nog niet voltooide kerk O.L. Vrouw Visitatie te 
Schiedam. Het gaat om een dan nog met een 
tijdelijk dak afgedekte driebeukige basiliek 
met luchtbogen en een toren met achtkant naar 
ontwerp van B.H. Schreijer 185) in 13de- 
eeuwse stijl. 186) In de gebruikelijke 
inleidende filosofie schetst hij een ideaalbeeld 
van de middeleeuwse bouwactiviteit "een hoog, 
ernstig en verheven werk", waaraan ook 
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Uitvoerige kritieken wijdt Thijm aan de O.L. 
Vrouw Visitatie te Schiedam. (Rijksdienst 
Monumentenzorg 1969, kort voor de sloop)

verrichtten en de christenen, verenigd in 
gilden en broederschappen tesamen hun 
godsvrucht en plichtsbetrachting lieten zien.

Aan de hand van de trits Verstand- 
Schoonheidszin-Genie wordt de kerk-die 
180.000 gulden zou kosten- besproken. Onder 
‘Verstand' wordt de dispositie besproken en de 
eerlijkheid in constructie krijgt een accent.
In het "welfbeersysteem", dat toch het 
hoofdbeginsel van de middeleeuwse gotiek is, 
is Schreijer volledig beginselloos. De hoge 
luchtbogen zullen volledig nutteloos zijn, want 
ze schoren alleen stucgewelven waarvan de 
ribben geen enkele constructieve functie 
hebben. Ook de profielen van pijlers en bogen 
zijn beginselloos. In een "redelijke 
boogconstructie" hielden de profielen de 
mallen vast, waarop de ribben gemetseld 
werden. Hier zijn deze profielen enkel 
versiering. Ook de schippijlers zijn onlogisch 
in hun doorsnede: de ribben en muralen 
moeten logisch voortvloeien uit een 
kruisvormige pijlerdoorsnede, deze 
“genetiesch-geometrische wording" is in 
Schiedam niet terug te vinden. Thijm gaat 
hierbij uit van een ruimere kennis van de 
beginselen van de gotiek dan in zijn vorige 
bijdragen. Het constructieve systeem 
vanwaaruit als in een biologisch lichaam alle 
delen voortkomen staat voorop. Onverteerbaar 
is ook dat de kerk -in haar onvoltooide 
toestand althans- geen enkel raam heeft in 
zijbeuken en koor. De vloeren en lijsten zijn 
van hout en niet van een duurzaam materiaal: 
de kerk heeft er zelf van afgezien ooit 
monument te worden! Bij 'Schoonheid' worden 
de "kolomportieken", de vier pijlers die per 
travee als een baldakijn het gewelf dragen, als 
uitgangspunt voor schoonheid genomen. De 
kerk heeft maar weinig pijlers en een 
dwarspand ontbreekt, waardoor nooit een 
grootsheid van ruimtewerking en een 
verrassende lichtwerking kan ontstaan. Het 
feit dat er een tijdelijk koor is, dat men niet 
is begonnen met het voornaamste deel van het 
gebouw, is al sprekend. Buitengewoon storend

In Sint Laurentius te Alkmaar ziet Thijm in de 
viering een plein, omgeven door de 12 pijlers der 
apostelen. De tongewelven zijn als Hollandse 
motieven prijzenswaardig. (Rijksdienst 
Monumentenzorg, 1975)

is het feit dat men ter wille van de symmetrie 
valse deuren heeft aangebracht, zelfs in het 
koor, de "zetel van de Hoogste Waarheid". Er 
worden symmetrie en orde voorgesteld terwijl 
deze niet aanwezig zijn. De "Heilige, Hemelse 
orde" is geen masker, maar een 
"levensbeginsel", een "licht dat afstraalt van 
(het) voorhoofd" van de kunstenaar, een 
"kracht in zijn hand" waardoor het 
"schijnbaar tegenstrijdige zich onder zijn 
aangreep oplost in harmonie, en dat stof en 
gedachte gelijkelijk onder den druk zijner 
vingeren tot levende beelden groeyen, heerlijk 
om te aanschouwen en getuigend van God, door 
wiens wijsheid de kunstenaar ze scheppen 
mocht!". Behandeling van de symboliek onder 
het hoofd 'Genie' is voor de auteur eigenlijk 
overbodig geworden, want in een gebouw waar 
verstand en wijsheid al zozeer tekort schieten 
moet elk beginsel wel ontbreken. Thijm heeft 
blijkbaar al wel de instrumenten om ook dit 
laatste beginsel te toetsen: in hetzelfde jaar 
verschenen tenslotte de hoofdstukken over de 
'Heilige Linie'. 'Nieuwe Bouwwerken IV' uit 
hetzelfde jaar bespreekt als contrast voor het 
eerst een kerk van Cuypers, de St. Laurentius 
te Alkmaar, een driebeukige kruisbasiliek in 
13de-eeuwse, Frans-gotische vormen, 
waarvan de toren niet gebouwd is. 187) In 
deze kerk ziet Thijm de goede beginselen 
gerealiseerd. Hij plaatst het gebouw als een 
punt in de stadsgeschiedenis, als hoogtepunt 
van een logische ontwikkelingsgang. Cuypers

De toren van Sint Laurentius verbeeldt de 
volharding van het geloof, geschoord door de 
hoektorens der kerkvaders. (Staalgravure uit 
Dietsche Warande 6 (1864) door L. Gaucherel)

heeft hier de "germaanse kunst' uit de 13de 
eeuw toegepast, met vermijding van 
tudorbogen, verkeerde pijlergeledingen, 
pinakels en gipsgewelven. Het plan is niet 
alleen doelmatig en zinrijk, maar vertoont ook 
een grote mate van eenheid. In de beschrijving 
van het gebouw, dat dan nog niet begonnen is, 
wordt nu de symboliek voorop gesteld. De vijf 
koorramen verbeelden het mysterie, de 
Mariaroos keert telkens terug. Het ribgewelf 
accentueert het koor, terwijl de rest van de 
kerk houten, Hollandse tongewelven krijgt. In 
de drie ingangen in schip en transept, gewijd 
aan Christus, Maria en Laurentius, keert het 
drie-eenheidsmotief terug. Voorkerk, schip en 
koor corresponderen met armen, volwassenen 
en geestelijkheid, terwijl een tweede 
verdeling in drieën terugkeert in 
sanctuarium, transept (preekkerk) en schip 
en voorkerk (zitplaatsen voor de gelovigen).
De viering met de pijlers van de evangelisten 
is een plein gelijk, dat weer omgeven wordt 
door de 12 pijlers van de apostelen. De toren 
zal het volhardende geloof verbeelden in een 
achtkant geschoord door de vier hoektorens 
van de kerkvaders. Een juiste oriëntatie 
versterkt het karakter van de kerk die op 
constructieve gronden, maar vooral wegens de 
symboliek, "het schoonste en hechtste 
monument" is dat nu in Nederland gebouwd kan 
worden. Dit gebouw is Clutton, Scott, von 
Schmidt, Statz en Viollet-le-Duc 188) 
waardig; Cuypers heeft hiermee dus 27



Constructieve polychromie naar Engels voorbeeld en de stoute "verdeeling der draagpunten van ontzaglijke 
lasten op dunne pijlerschachten' worden in de Posthoornkerk geprezen. (Gemeentearchief, Amsterdam)

internationaal niveau bereikt.
In een brochure van 1863 wordt ook

Cuypers' O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, de 
Posthoorn, te Amsterdam geprezen. 189) Het 
gebouw is "niet geplakt, maar gemetseld". 
Opvallend zijn de "verschillende kleuren van 
gehouwen en gebakken steen", de constructieve 
polychromie die Cuypers in navolging van 
Engelse voorbeelden uit de jaren vijftig 
toepaste. De rijke plantengroei van de 
kapitelen en de "stoute uitvoering van 
vindingrijke evenwichtsbegrippen door de 
verdeeling der draagpunten van ontzaglijke 
lasten op dunnen pijlerschachten" worden 
gewaardeerd. Het gebouw wekt door de 
kleurtoepassing en de benadrukking van een 
constructieve skeletwerking geheel de indruk 
een verstening te zijn van de
neogotiekgedachten van Viollet-le-Duc. De 
rondbogen verwijzen volgens Thijm naar de 
tijdelijke orde, de spitsbogen in het koor naar 
de hemelse orde. De kerk werd overigens ook 
in Engeland voorbeeldig geacht door o.a. 
Beresford Hope en kan daar zelfs enige 
navolging gevonden hebben. 190)

28 In de artikelen 'De kerken van den architect

Petr. Jos. Hub. Cuypers' uit 1864 keert de 
waardering voor diens kerken, op grond van de 
goede constructie, de schone massa- en 
lichtwerking in de compositie en de ware 
symboliek en materiaalverwerking, terug 
191) Bij St. Lambertus te Veghel (1856- 
62) 192) wordt de consequente doorvoering 
van het trinitaire beginsel in opstand, 
doorsnede en in koor en toren geprezen. Het 
gewelf laat duidelijk zien dat de architect de 
leer "God te aanbidden in geest en waarheid" 
heeft aangehouden. Steen is er steen, hout is er 
hout, ijzer ijzer. Geen "geesteloze leugens". 
Het muurwerk is dun gepleisterd in 
afwachting van polychromie: "De polychromie 
is nog geroepen eene groote taak in de 
herleefde bouwkunst te vervullen". De toren 
is iconografisch goed doordacht. De ingang 
combineert de twee naturen van Christus met 
Maria. Verder worden afgebeeld het Lam, het 
Offer van Isaac, het Kruis, de Kerk en de 
Synagoge, de Vier Dieren, de galerij der 
Apostelen, het Ecce Homo, de Zaligmaker en 
het Laatste Oordeel: de geschiedenis van lijden, 
heil en verlossing. De tweede van de drie 
geledingen bevat drie ramen die evenals de

In Veghel prijst Thijm Cuypers' consequente 
doorvoering van trinitaire beginselen, ook in de 
driedeling van het middenschip. (Het werk van 
P.J.H. Cuypers)

gehele compositie verwijzen naar de drie- 
eenheid. De topgeleding is in zijn achthoekige 
vorm de verbeelding van de voltooiing van de 
schepping: de vier hoofdgevels ervan duiden 
aan hoe de vier evangeliën naar de 
windstreken verbreid worden, de vier kleine 
gevels duiden de vier hoofdprofeten uit het 
Oude Verbond aan. Een bouwonderdeel dat 
evenzeer constructief, doelmatig, als 
esthetisch schoon en symbolisch doordacht is. 
Na de kerk te Veghel wordt St. Catharina te 
Eindhoven (1859-67) 193) alleen afgebeeld 
en beknopt beschreven. Het gaat om een kerk 
van St. Catharina die tesamen met Barbara de 
patrones der filosofie, geleerdheid, 
welsprekendheid, bouw- en
werktuigbouwkunde is. Overal keert het 
roosvenster als Catharinarad terug, waardoor 
het gebouw geïndividualiseerd is: "Eene St. 
Jacobskerk zal voortaan geene
Laurentiuskerk, eene Barbarakerk geene 
Catharinakerk meer kunnen zijn". Pas in 
1875 zet hij de beschrijving van de St. 
Catharina voort in de 'Kunstkronijk'. 194) 
Viollet-le-Duc met zijn mathematica (het 
goede), Montalembert met zijn 
schoonheidsopvatting en Kreuser 195) met 
zijn symboliek (het ware) hebben tesamen 
gelijk, concludeert hij. Holland heeft nu 
eindelijk een bouwmeester die deze drie 
beginselen in zich verenigt, die de breuk met 
de middeleeuwen weer ongedaan maakt: 
Cuypers' St. Catharina te Eindhoven voldoet

De torens van de Catharinakerk te Eindhoven, ca. 
1920. (Het werk van P.J.H. Cuypers)1

aan alle eisen, ook al is ze buiten de schuld van 
de architect niet georinteerd. In kruisvorm, 
in details en beelden verwijst ze naar de 
gekruisigde. Vooral de torens zijn symbolisch 
doordacht. De zwaardere, de Toren van David 
met uitkijktorentjes, kantelen en steunberen 
is gewijd aan de strijdende Catharina. De 
wijzerplaat geeft er de tijdelijke orde aan, 
waakzaamheid en krijgshaftigheid spreken er 
uit. De rankere, de Ivoren Toren is gewijd aan 
Maria, met ranke frontalen, pinakels en 
maagdelijke, toch bloemdragende vormen; 
Maria-monogram en lelie verwijzen naar het 
pas benadrukte dogma van de Onbevlekte 
Ontvangenis. In de frontalen zijn aanroepingen 
uit de Lauretaanse litanie weergegeven: 
mystieke roos, morgenster, ark des verbonds 
en gouden huis. 196) Zo herhaalt deze kerk 
volgens Thijms terugblik niets uit de 
geschiedenis. Nadrukkelijker dan hij het rond 
1860 durfde te stellen benadrukt hij dat hier 
"op waardige wijze de eeuwige beginselen" 
zijn toegepast. Cuypers heeft hier 
gerealiseerd waar hij voor gestreden heeft: 
het terugwinnen van de ware, christelijke 
beginselen, en is verder gegaan. Achteraf geeft 
Thijm zo zijn theorieën een groots einddoel: 
hij verklaart zelf zijn strijd en geeft het 
einddoel aan. Hierdoor worden al zijn 
kritieken in een logische, doelgerichte lijn 
gebracht, een lijn die ook nu nog het denken 
over neogotiek bepaalt. Temidden van alle 
verguizing hebben Kalf, Brom en Rosenberg de 29
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ontwikkelingslijn van onwaar naar waar, van 
verval naar einddoel en hoogtepunt niet 
aangevochten. Alle andere neogotici moeten 
noodzakelijkerwijs bij het “Morgenrood eener 
Wedergeboorte" wel verbleken. 197) Naast 
deze ontwikkelingslijn zijn echter andere 
lijnen te stellen en te onderzoeken: die van 
traditie, van symboliek, van maatschappij
opvatting, van macht en geld, van ordening en 
controle.

III CONCLUSIE

Onder het hoofd 'Germaansche, bijzonder 
Nederlandsche en Christelijke Archaeologie' 
en het hoofd 'Nieuwere, bijzonder 
Nederlandsche Kunst en Letteren' schetst 
Alberdingk Thijm in de inleiding tot het eerste 
nummer van zijn Dietsche Warande een lange 
reeks onderwerpen die in het tijdschrift 
behandeld behoren te worden. 198) In zijn 
belezenheid en eruditie onderzoekt en 
kritiseert Thijm de kunst en architectuur van 
zijn tijd. Hij staat in voortdurend contact met 
medestanders in het buitenland en zegt van 
zichzelf dat “mijne charakteristiekste 
verdienste gelegen is in de eerste 
Nederlandsche schrijver geweest te zijn, die, 
zonder met zijne romantische scheppingen 
eene eerste plaats in te nemen, de theorieën, 
die aan de romantiek, als verschijnsel in de 
geesten, ten grondslag liggen, zich bewust was 
en geformuleerd heeft”. 199) Selectieve 
lezing van literatuur en bronnen stelt hem in 
staat een -ondanks innerlijke tegenspraken
vrij homogene kunst- en architectuurtheorie 
op te bouwen. Zijn historistische visie op de 
geschiedenis laat hem juist die feiten en die 
principes uit het verleden afleiden die 
bruikbaar zijn in zijn visie op de 
maatschappij van zijn eigen tijd. Het beeld 
wordt gehomogeniseerd, tegenspraken worden 
geweerd, geschiedenis en kunst worden 
geësthetiseerd. Uit brokstukken van het 
verleden, elementen uit rationalistische 
architectuurtheorieën en rigide toepassing 
van middeleeuwse symbolenleer ontstaat een 
ordebegrip dat een ideale maatschappij 
voorstaat. In deze maatschappij vormen de 
kunsten een harmonische eenheid onder de 
hoede van de bouwkunst, een afspiegeling van 
een ideale christelijke maatschappij. Om de 
breuk te helen die de Franse revolutie en de 
steeds sterkere invloed van wetenschap en 
techniek teweeg brachten, streven Thijm en 
zijn medestanders naar een terugkeer, een 
hernieuwde bloei van het gouden tijdperk.

Naar analogie van biologische groeiprocessen 
moet aan de hand van de eeuwige principes, die 
uit dit gouden tijdperk gedestilleerd kunnen 
worden, een ideale maatschappij kunnen 
opbloeien als een tuin, een warande. Het 
wereldlijke en sacrale moeten weer 
aaneengesmeed worden. Monumenten uit het 

30 verleden hebben de principes voor dit

regeneratieproces in zich, zij hebben een 
educatieve waarde. De zo ontstane 
maatschappij wordt enerzijds omschreven als 
een ideale tuin, anderzijds wordt zij 
weerspiegeld in het katholieke kerkgebouw, 
dat een constructief bepaald skelet heeft, 
groeikracht bezit en ingevuld wordt met 
iconografische elementen.

Het beeld van de ideale maatschappij wordt 
bij de neogotici gebruikt voor ondersteuning 
en restauratie van de door het wereldlijk en 
kerkelijk gezag bepaalde bestaande orde.
Thijm is ultramontaan en monarchist. Telkens 
weer belijdt hij zijn loyaliteit aan het 
pauselijk gezag en de monarchie, evenals zijn 
Franse medestanders graaf De Maistre en L. F. 
Veuillot. 200) Hetzelfde ideale 
maatschappijbeeld zal enkele decennia later 
bij William Morris, Walter Crane en Henry 
van de Velde 201) gebruikt worden voor een 
heel wat emancipatorischer 
maatschappijvisie. De verloren eenheid tussen 
kunst en leven en de verwachting van een 
nieuwe maatschappij kan blijkbaar zowel 
voor progressieve als voor conservatieve 
utopieën ingezet worden. 202) Hierdoor blijft 
Thijm, die veel van zijn geloofsgenoten qua 
intellectuele bagage verre achter zich liet 
paradoxaal genoeg toch gevangen binnen de 
verzuilde katholieke 'subcultuur' van zijn 
tijd.

Reichensperger merkt op dat in de middel
eeuwen het maatschappijsysteem in frappante 
analogie met de gotische architectuur elk mens 
zijn deel gaf van de sociale rechten en plichten. 
203) Ook Thijm benadrukt deze analogie. De 
standen zijn weerspiegeld in het gotische 
kerkgebouw: in de vloerde handwerkersstand, in 
de steunberen degenen die een heiliger leven 
leiden, in de balken de wereldvorsten en in de 
spitsen de geest van de kerkvoogden. Sterk en 
zwak, arm en rijk vormen allen tezamen het 
grote gebouw. Er is analogie tussen het 
kerkgebouw en de katholieke opvatting van de 
corporatieve staat. In deze staat worden de 
individuen naar produktiesfeer ingedeeld: 
classificatie en ordening in beroepsgroepen 
naar taak en functie. 204) Ieders plaats is van 
tevoren bepaald, zoals de kapitelen in het 
gotische kerkgebouw een andere functie 
hebben dan de steunberen, sluitstenen en 
luchtbogen. Overgang van de ene groep naar de 
andere is niet nodig en ook niet gewenst. Orde 
en hiërarchie zijn de basisconcepten van het 
gehele systeem. De nadruk die de katholieke 
heilsleer toentertijd legde op geduldig te 
dragen lijden in afwachting van de komende 
verlossing, maakt emancipatie van het 
individu onnodig. Realisering van de 
constructieve en symbolische ordening is in 
het neogotische kerkgebouw ten dele gelukt.
Het kerkgebouw als instrument van ordening 
en disciplinering heeft echter niet geleid tot 
het realiseren van Thijms regressief- 
utopische christelijke maatschappijvisie.

ÜNZER

MONÜMENTEN.
•N’en déplaise aux adeptes fervents du réalisme, 

l’art est chose utile, aussi utile que la politique, 
et non moins qu’ollc scricuso et nécessaire ”
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een juiste» maatstaf gebruik, méér dan cc» enkel kunst
werk, dat redding - meer dan eenig talent, dal ontwikkeling 
vraagt, meer dan een kunstschool, wie een goede richting 
mangelt: hel is het patrimonium onzes voorgeslachts,het is, 
wat onze vaderen ons schoonst en rijkst hebben nagelaten 
in de architektonische vruchten van hun volksfeest en in- 
dividueele smaak. Met al den nadruk van een tot bet ui
terste prikkelend gevoel van deernis en verontwaardiging, 
wensch ik de aandacht der Klasse te vestigen, op onzeHol- 
landsche Architektuur, ;in het bijzonder die der Zestiende 
en Zeventiende Eeuw —- bedreigd als haar voortbrengsels 
worden door den verdelgingsmoker eener voorbeeldeloze 
wansmaak, eener onverklaarbare gedachteloosheid , of van 
den ergerhjksten moedwil.

Metselaars en timmerlieden zonder kunstzin, zonder vor
ming, zonder de lichtste tint van beschaving, treden da
gelijks in verband met argeloze bewoners en eigenaars van 
gebouwen, om de schoone bladzijde, die 16°.en 17«. eeuw 
heet, weg (e scheuren uit de geschiedenis onzer bouwkunst.

liet Goevernement, aan zich-zelf overgelaten en buiten 
verandwoording aan eenig kunstminnend lichaam, breekt 
merkwaardige monumenten af, met de zelfde onverschillig
heid als'de onbelangrijkste muurbrokken.

Allerlei personen en kollegies verwaarlozen , verminken , 
of reslaureeren, zoo. ’t heet; de voortbrengsels onzer oude 
architekluur, met het kalme geweten van iemant, die niet 
denkt, dat hij een kunstmoord begaat — en zonder dat 
men in de gelegenheid is, om, door opmeting en afbeel
ding , voor ’t minst de herinnering van het onkenbaar wor
dend kunstwerk en de mogelijkheid der volkomene repro, 
duktie te bewaren. Vól van deze. feiten, zij bet mij 
vergund eerbiedig aan de Klasse te onderwerpen:

Een fransch letterkundige van vóór de Februaridagen lei 
zijne sympathie voor het Instituut van zijn land aan den 
dag, door de betuiging, dat het hem goed deed, als den 
vertegenwoordiger der Wetenschap en der Kunst, zoo acht
baar een lichaam te mogen begroeten, in tijden, que la 
Franco menace de devenir un immense comptoir-. De Schrij
ver der volgende bladzijden gelooft, dat de Franschman, 
zonder van vleierij verdacht te worden, een beter kom- 
pliment aan instellingen van den aard des franschen In- 
slituuts had kunnen maken; en hij verheugt zich, dat het 
Koninklijk Nederlandsche Instituut hem niet slechts een 
monument schijnt der wetenschap en kunst in bij uitstek 
industrieële tijden, maar tevens een vesting, waarbinnen 
wetenschap en kunst beschut zijn voor de sloopende aanval
len van den pozitivistischen stormram ; maar tevens een kweek
hof, waar de eêiste bloemen van den menschelijken geest 
bewaakt en verzorgd worden, ja, waar niet zelden eene 
geurige vrucht aan den bloesem wordt ontlokt. Geen 
wonder, dat men zich haast, wanneer Wetenschap of 
Kunst in eenige harer uitingen gevaar loopt, eene plaats 
binnen de muren des Instituuts voor den bedreigden schat 
te verzoeken, of wel een tochtvrij plckjen in den bloemhof.

Het voorwerp, waar men heden den bijstand en bescher
ming der Vierde Klasse voor komt inroepen, is, zoo ik
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I®. Gedachten, omtrent het wezen onzer Architcktuui in de
16®. en 17°. eeuw.

2®. Waarnemingen, aangaande het Wandalisme, dat zich 
van onze monumenten meester tracht te maken.

3°. Middelen , die ter stuiting van dit kwaad dienden 
aangewend te worden.

Ad lm. »L’architecture, c’est J’histoire d’un peuple qui 
s’écrit dans ses monuinens. —Conserver les monumens, c’est 
sauver la grandeur du passé. La France commence a com- 
prendre cctle vérile; l’Ëurope entière la comprendra un 
jour. Fasse Dieu seulement que ce ne soit pos trop tard.”

Deze woorden , ontleend aan een brief van ViCTOR Hi j g » 
aan Lord Co n y n g h a a i, drukken vrij volledig de overtuiging 
uit en de wenschen van Schrijver dezes, aangaande zijn hui
dig onderwerp.

De Archilektuur , die alle de beeldende kunsten omvat en 
aan zich dienstbaar maakt, is de volkomene plastische uit
drukking van den volksgeest; en, als zoodanig, een der voor
naamste , der belangrijkste, der onwraakbaarste getuigen 
voor de geschiedenis van dien volksgeest, welke zich in 
vormen en feiten heeft geopenbaard.

Zoo deze stelling vaslklaat (en wie zal willen loochenen , 
dat men den boom aan de vruchten kent?)— dan levert zij 
ons, als gevolgtrekking, vooreerst de waarheid op, dat 
verschil van volksgeest, verschil van architektuur te-weeg- 
brengt; cn in de tweede plaats, dat, met het oog op een 
historicsch onderzoek der volkseigenaardigheden, die ar- 
chitektonische voortbrengsels bij eenig volk de belangrijk- 
ste genoemd mogen worden , waarin zich het eigenaardig 
volksleven, met zijn ideën en feiten, krachtigst afspiegclt.

Keert men nu, hij het navorschcn der historische ont
wikkeling van het charaktcr der Grieken en Romeinen bij
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voorbeeld , telkens te-rug tot de tempels, de zegeboogen , de 
strijdperken, de waterleidingen, de badstoven , de open gaan
derijen , dier kolossale volken, welke zich door eene groote 
mate van publiek leven, in een zacht en vruchtbaar klimaat, 
door de mythologische vergoding hunner helden, door 

eene dichterlijke fantaizeering over de lotgevallen van deze , 
door eene volkomen ontwikkeling der lichaamskrachten 

en lichamelijke schoonheid, door vooral zinnelijke vermaken, 
door rijkdom van bouwmateriaal en overvloed van slaven
handen , kenmerkend onderscheiden — dan zal men, bij 

volken van gants verschillende geestesrichting, charakter, 

en middelen, niet in de eerste plaats omzien naar zoodanige 

bouwwerken , noch naar de klassieke vormen, onafschei

delijk van deze.
Nederland, dat, althands in de laatste zes eeuwen, zijne 

zeer kennelijke nationale eigenschappen in elke uiting van 
zijn volksleven beeft zichtbaar gemaakt, kan, in zijne 

architektuur, onmogelijk belangrijk, zijn , door overblijfsels 

van bouwwerken als die men in Athene, Pompeji, of 
oud-Rome zoekt — op grond dus der afwezigheid 
van zulke monumenten hier te lande tot onze architekto- 

nische armoede te besluiten , zou even onredelijk zijn, als 

het nabouwen van zulke monumenten ten onzent. Wat 
behoort men dan ter eerster plaats in hel archilekloniesch 

Nederland te zoeken? Welke overblijfsels behoort men , 
als tolken der Nederlandsche Geschiedenis, in waarde te 

houden en voor de vergetelheid , zoo niet voor den onder

gang ,te behoeden ?
Wij vinden al bij den eersten blik, dat Nederland Chris

telijk is; en de Bouwkunst,' welke de hoogste, de grootste 

denkbeelden ter uitdrukking meest welkom zijn , zal dus, 

vooral zoolang de godsdiènslige symboliek in algemeene
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onze buitenluiken, luifels, en vliegers van voormaals, 
onze kleine, gezellige kamers, en meer andere eigenaar
digheden van den bouwtrant van 1600 een gevolg zijn van 

het klimaat.
Als hiermeê gedeeltlijk samenhangend, en ook wellicht 

als eene op zich-zelve staande vrucht van onzen zin voor 
vrijheid, mag men de smalle erven van onze talrijke burger 
huizen aanmerken; en 'voor zoo ver ieder nog gaarne zijn 

eigen te-huis handhaaft, ondervinden wij, in deze, de 

zelfde behoefte nog der vaderen.
Het Nederlandsche volk was ook immer bekend vooreen 

vroom en zedelijk volk — van daar de stichtelijke bareliëfs 

.en opschriften, waar onze huizen der 17*. eeuw meê ver

sierd zijn.
Ons volk had steeds liefde voor eene zindelijke en nette 

sierlijkheid — van daar, dat, zoo wij de grootsche pro- 

portiën der Ouden missen in onze architektuur — de ele
gante distributie van in-en uitspringende lijnen, de smaakvolle 

schakeering van rooden gebakken en witten harden steen in 

de bouwingen der 16s. en 17*. eeuw ons oog nog op het aan
genaamste streelen, voor zoo ver het niet door degraauwe, 
vlakke, rechthoekvormige, en charakterloze porte-fendtres, 

die men het meerendeel der schilderachtige oude gevels 

heeft doen vervangen, bedorven is.
Ons volk was vooral ook een handeldrijvend volk; een 

volk , waarbij de deftige burger- of middenklasse steeds pre
domineerde ; en dit, gevoegd bij al het hooger gezegde, heeft 
het charakter onzer architektuur onmiskenbaar bepaald.

Van daar — om al deze redenen — dat het charakterisliek- 
ste onzer architektuur niet gezocht moet worden, waar men 

het bij vele andere natiën in vinden kan,, maar vooral in 

de burger huizen, in de burger huizen uit de tijd, toen
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achting bleef, zich ook hier wel het kennelijks! in de ker
ken hebben ■ gemanifesteerd. Voorzeker — maar de eigen
aardigheid van een wecken grond, van gebrek aan harden 

steen, gevoegd bij het ernstig zedige van ons charakter heeft 
den kerkbouw van Holland in *t algemeen bepaald tol 
de eenvoudige vormen , waarin hij zich, gedurende de ver
schillende tijdperken onzer architektuur, meest vertoond 

heeft. Men voege daarbij , dal het Protestantsch denkbeeld 

eener kerk meer meébracht de nuttigheid eener tamelijk 

ruime vergaderplaats bij den bouw op den voorgrond te 

stellen, dan, in den Katholieken geest, in dien bouw een offer 

aan de Godheid te willen brengen. Ondertusschen zijn de 

kerken uit het tijdvak van Hendr ik de Keit sbr  , ook naai
de overtuiging van Schrijver dezes, in hare soort niet minder 
belangrijk dan de voortbrengsels der Gothiek hier te lande.

Nu moet bij de beschouwing van onzen bouwtrant in 

aanmerking komen, dat het Nederlandsche klimaat steeds tot 
eene meerdere afsluitingen beschutting tegen winden regen ge

leid heeft, dan men in zuidelijker landen in het oog behoefde 

te houden. Van daar, dat men vroeger het simulacreder 
platte daken of open omgangen, hetgeen tegenwoordig, met 
een voorbeeldeloos onverstand en tot ergernis van de goede 

smaak, aan de gevels onzer burger huizen, in den vorm 

eener klassieke lijst, gesuperCzeerd wordt, even zeer ge
schuwd heeft, als de platte of weinig hellende daken-zelven. 

*t Is hier de plaats niet de talrijke argumenten bij te bren
gen, waaruit onomstootelijk blijkt, dat de zonderlinge in
genomenheid met die platte lijsten , waar men heden ten 

dage het Nederlandsche bouwbeginsel onder schijnt te willen 

verpletteren, met geen den minsten schijn van recht ge
motiveerd , veel minder gewettigd kan worden. Genoeg — 

dat onze keperdaken, zoo wel als onze hooge stoepen,
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Hollands polsader nog wat krochtiger sloeg dan thands, in 
de burger architektuur van de eerste helft der 17*. eeuw. 
Een tal van sladsgebouwen, onverminkte gedeelten van 

openbare inrichtingen, als stadhuizen, akademiën , alhenrcen 

bibliotheeken, gasthuizen, magazijnen enz., zijn op den 

voet dier burger architektuur gebouwd en versierd gewor
den, en, vooral in zoo ver als zij nog het kenmerk dragen 

der fijnheid van het eerste tijdperk der Renaissance, ook 

uit een testhetiesch oogpunt hoog te waardeeren.

Doch
Ad 2“. __ wat zien wij gebeuren ? Wij zien dagelijks,

dat overblijfsels dier schoone bouwkunst uit de eerste 

helft der 17*. eeuw, met eene onvergelijkelijke koelheiden 

als geheel zonder erg onder de voet worden gehaald. Men 

heeft de afbeelding der hollandsche huizen, zoo als die 

voorkomen, onder anderen in de Blijde inkomst van Maria 

de Medicis t' Amsterdam, vooral ook op de schilderijen 

en teekeningen van Piet er  Sa enr eda m en zijne tijdgenoten, 

of zelfs nog in de Afbeelding der Lijkslaatiie van Willem IV, 

en zelfs (hoe gebrekkig aangeduid) in de Afbeeldingen der 

huilen op ome Ileeren- en Keiiersgrachten, uitgegeven bij 
Ber na r dds Mo ur ik  , slechts te vergelijken met de onverde
digbare gevels, die wij heden ten dage schier alom op hunne 

plaats aantreden, om overtuigd te worden van het gebrek 
aan allen eerbied, van de minachting , die men voor de be
langrijkste monumenten onzer eigenaardige Hollandsche Bouw
kunst van de 17*. eeuw veil heeft. Ik verg eerbied voor die 

monumenten , in de eerste plaats op grond hunner aesllielische , 
in de tweede plaats op grond hunner historische waardij. 
We hebben hier op dit onderscheid niet aan te dringen — 

want de hedendaagsche Wandalen breken alles weg, on
verschillig of het scsthetischen prijs hebbe of niet. Maar ik
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wenscli toch op te merken, dal, zoo de aesthetische onbedui

dendheid van ccnig weggebroken bouwwerk van 1600 kon 

worden aangetoond, dit bouwwerk toch , in de meeste ge
vallen verdiend had bewaard te blij ven, als een schakel in 

de kunsthistorie. Ik durf met eenigen nadruk verklaren, 

dat Schrijver dezes de laatste Nederlander is, welke de voort
brengsels der Hollandsche Zeventiende Eeuw bovenaan zal 
plaatsen in de lijst der kunstwerken , die aan de beginselen 

eener algemeene aesthetische dogmatiek, geschreven van zijn 

geliefkoosd standpunt, zouden beandwoorden — maar dat 
neemt niet weg, dat hij dien voortbrengsels een warm hart 
toedraagt, als belangrijke verschijnsels in de geschiedenis 

der kunst en des volks. Ook maakt helden stap, dien 

hij waagt te doen bij de Klasse , te minder wraakbaar — 

dat hij hoofdzakelijk ijvert tegen de afbraak van monumen

ten, die onder den invloed der Hervorming zijn tol stand 

gebracht.

>En of men afbreekt? — of men de driestheid heeft — 

in een tijd, die schier niets weet voor te brengen (1), dan

(1) liet is, om misverstand voor te komen , wellicht noodig, dat ik hier 
met een paar woorden mgne meening duidelgk make. * Daar zijn , in en 
buiten de Klasso, mannen, dien men, om hun talent als architekten, te 

recht de hoogste achting toedraagt, en ik wensch mij-zelven geluk met 
de niet altoos voorkomende gelegenheid, om hun de hulde te kunnen 

bieden, die hart en geest iny te hunwaart voorschrijft. Blaar die uitne
mende geesten, die welgezinde opbouwers in onze dagen van verwoesting, 

sullen de eersten zyn, om mg toe te geven, dat onze tijd nog geen vitaal 
archilekloniesch beginsel heeft voortgebracht, hetwelk, ten grondslag gelegd 

aan de verschillende bouwwerken, die de behoeften onzer tjjd blijven te 

voorschijn roepen - een alom hervindbaren, en van vroegere stylen zich 

bepaaldelyk onderscheidenden charaktertrek, ook bij de meest uit-een-Ioo- 
pende bestemming, aan de voortbrengsels der hedendaagsche bouwkunst 
heeft mecgedeeld. Wij weten alle, dat er zich nog geen algemeene en toch 

eigenwillig voortgesproten stijl in de hedendaagsche bouwkunst heeft gel
dende gemaakt. Van daar dan ook, dat de werkbazen en werklieden in
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op do nllerjammerlijksle wijze heeft gerestaureerd en ge
remplaceerd, Zie met wat onnoozelbeid het breekijzer 
hier in Amsterdam, vele burger huizen op den Nieu- 
wendijk, in de. Kalverslraat, onlangs nog op den O. Z. 
Voorburgwal over de S'. Jans-straat, in dit oogenblik jweêr 
in de nabijheid van liet Stadhuis, en op den Singel (hoek 

Gasthuismolensteeg) ,van hunne schilderachligé en doelmatige 

gevels berooft 1 Niet, dat ik nu juist al zulke, soms bouwvallige 

voortbrengsels der ’ 17*-eeuwsche bouwkunst bewaard zou 

willen zien — maar ik heb de overtuiging, dat er eerlang 

eigenaars kunnen komen, die het huis op de Ueerengracht 
over de Drie-koningstraat, het Huis met de Hoofden, de 

huizen op den Singel bij de Bergstraat en voorbij den Blaauw- 
burgwal , in de Beurssteeg , Staalstraat, en zoo velen anderen , 
den weg zullen doen opgaan, dien men in de luatslc halve 

eeuw zeker een paar honderd huizen hier in Amsterdam 
heeft doen volgen. Ja, hebben de Amsterdammers niet eene 
zoodanige onverschilligheid voor de kunslglorie van het Va

derland, of wel eene zoodanige sfcnte-jeesf-achligheid , aan 

den dag gelegd, dat zij, voor een jaar of acht, het houten 

huisjen met zijn vliegenden gevel, waar Vo ndel  in gewoond 

en gewerkt heeft (1), voor weinige honderd gulden in 

veilina aan iemant hebben laten toewijzen, die het ten 

gronde gesloopt heeft, en er een solide turflools voor in 

de plaats gesteld ?
De chronologie van het Uollandsch Wandalisme is niet 

bij te houden, en ik heb reden om te gelooven, dat het 

in andere sleden onzes lands niet beter gaat dan in de'mij 

bekende. Ook weet ik niet, waarom de minnaars onzer 
oude kunst zich vleien zouden, dat men de Utrechtsche 

S'. Pieters-kerk met haar krocht , dateerend van de 11 •

(I) Op den N. Z. Achterburgwal bÿ de Gnsthuisinolenstecg.

kwalijk passende kopien van vreemde vormen, in hceter 
luchtstreek door ecu hcidensch beginsel geteeld — wat de 

vaderen wrochten te vernielen ? — Zie, men heeft de stra
ten onzer steden slechts af te loopen, om er onophoudelijk 

de bewijzen van te vinden.

’t Is niet te verwonderen in een land , waar* men , voor 
niet zeer lang geleden, op het punt is geweest het slot 
te Muiden en dat te Loeveslein af te breken , dat men daar, 
uit onkunde of bekrompenheid, bouwfragmenten te mortel 
werpt, zoo belangrijk als het vroegere poortjen in den Re

naissancestijl op het Kleine Binnenhof in den Haag, zoo 

schaars vóórkomend als de gothische en thands zoo *t heet 
»in denzelfden (1) stijl” herbouwde achtergevel van ons Ain- 
slerdamsch athenacum. Ik eiscliniet, dat men deUaarlcmer 
poort en onze Beurs behouden had — maar ik waag te be

treuren, dat men , voor deze Hollandsche burger gebouwen, 

ons Gricksche tempels in de plaats heeft gegeven , zonder 
dat er een cijfer of een lilhografieschrap aan besteed is, om 

in de annalen der kunst de gedachtenis der »geamoveerde” 

gebouwen en den sleutel hunner kompozitie te bewaren — 

gebouwen , welke in ieder geval die waarde hadden, dal 

men er in onze lijd niets voor in de plaats heeft ge
steld, waar de goede smaak, betreklijk, zoo veel vrede 

meê heeft. Zie onze oude sleden van Delft en Utrecht 
eens aan — wat men daar in de laatste twintig jaren ge
sloopt heeft; om te zwijgen Van hetgeen men er vaak

deze tijd zich ernstiger aan de goede «naak vergrijpen , don dit vroeger liet 
geval kón zyn, toen gants midden-Europa steeds aan éen en de zelfde im- 
pulsie ky het bouwen scheen te gehoorzamen. Vun daar de beweering, dut 
onze tijd nog niets heeft weten voort te brengen ; al wyzen eenigc hier en 

elders genomen, doch op zich-zelven staande proeven ons op de mogelijk
heid der ontluiking van een urehilekluurstyl ook voor de XlXde eeuw.

(1) Ofliciccle beweering.
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eeuw, dal men vele gehouwen uit liet tijdperk der Gothiek , 
dat men vele van dat der Renaissanco — niet het lot zal 
doen ondergaan van de allerbelangrijkste S*. Thomas-kapcl, 
het oudste gebouw der Bisschopsstad, vap de Maria-kcrk, 

een hoogst merkwaardig half byzantijnsch, half gothiesch 

monument daar ter plaatse, van het Zeister kerkjen, van 

de Waterslootsche poort te Delft, en van zoo vele andere 

in de laatste twintig jaar glad weggevaagde kunststukken. 
Let toch eens op eene verwaarlozing als die der Waag op 

onze Nieuw-markt, en zeg mij, of zij onrustbarend is, stel
selmatig veel meer dan toevallig als ze schijnt.

Zoo de kunst waarde heeft, en vooral in het onder
ling verband harer historische verschijnsels — dan moet die 
geest van destruklic vooral in dagen van architcktonische 

kwijning, worden tegengegaan, dan moet zoodanige ver
nieling worden belet, of, voor ’t minst, zoo schadeloos 
mogelijk gemaakt.

Hierop
Ad 3°. is, naar het zedig gevoelen des Schrijvers, 

maar éen middel. Dat middel bestaat hierin , dat de 4*. 
Klasse des Inslituuts zich deze zaak bepaaldelijk en met 
warmte aantrekke, dat zij eene Kommissie instelle, die 

zich met zoodanige personen in de verschillende gedeelten des 

Rijks associëere, als kennis en goeden wil genoeg hebben, 
om de monumenten op te teekenen, welke óf door absoluut 
{esthetische waarde, óf door historische belangrijkheid, als 

tolken van de geschiedenis onzes volks en bijzonder zijner 
kunstsmaak, aanspraak hebben op in-sland-houding ; dat het 
Kon. Neder). Instituut van het Gocvernement verzoeke, dat 
deze Kommissie met een zekeren deele van officieel charakter 
bekleed worde — opdat men niet tot de amovecring of ver
bouwing van cenig landsgebouw overga , dan met toestem-

3332
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ining cn , zoo noodig , onder opzicht van gedelegeerden dier 
Kommissie; opdat, van vrege het Goerernement, alle Stads
en Gemeentebesturen en zelfs partikulieren (wier belang 
er in betrokken is) kunnen aangezocht worden , voor zoo 
ver zij eenig oud gebouw willen doen afbreken of verande
ren , hiervan vooraf aan opgemelde Kommissie kennis te 
geven (1).

Voorts, dat deze laatste zich onverwijld en voortdurend 
bezig houde, om, met behulp aller praktische beoefenaars 
der Architektuur, van wie men mag vooronderstellen, dal 
zij , uit kunstliefde, daartoe hunnen bijstand niet geheel 
zullen weigeren, ofdoor middel van eenige jaarlijksche in
komsten , die bij vrijwillige deelneming van alle hoogschat
ters der kunst zouden kunnen verzameld worden, opme- 
tingen van belangrijke oude bouwwerken en fragmenten te 
doen, en deze, met de afbeeldingen en noqdigen tezt, in 
lithografie te publiceercn.

Eindelijk, dat deze Kommissie gehoord worde, waar zij 
meent te kunnen betoogen, dat eenig belangrijk bouwwerk 
kan in stand gehouden worden, of op minder'schadelijke 
wijze gerestaureerd, of door meest gepaste vormen ver
vangen.

. Geen lichaam vermag in dezen , wat de 4*. Klasse des 
Instituuts zou vermogen.. Van haar hangt, naar mijn

(1) De stads- en gemeentebesturen zouden het doorgaands in hunne hand 

hebben, de nf te breken huizen van eene algeheele vernietiging te redden. 
Immers, na dot de Rooimeesters de noodzaaktgklieid der afbraak hebben 

ingezien, zouden zg, voor men de eigenaars der huizen tot deze liet over

gaan, kunnen zorgen, dat de Kommissie in de gelegenheid ware eene be
hoorlijke opmeting en afteekening van het gevonnist monument te bezor

gen , en in overleg te treden met de eigenaars (ó» het belang der waarde 

aan hun perceel), om zoo veel doenlyk de hoofdvormen, of zelfs dedétaile 

in naiura, te bewaren bg don herbouw.
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derlijken Koning hel ledigstaaude Muider-slot, gauts en al 
gerestaureerd en gedekoreerd, niet als een benijdbaar Ko
ninklijk kasteel zou kunnen afschetsen 7 Of spreekt elke 
steen van lÈoills' stichting niet de herinnering van twee 
onzer glorierijkste tijdperken uit, en zal die hel pleit niet 
ondersteunen 7

Maar ik onthoude mij van verdere uitweidingen. Was 
mijne form niet zoo gepolijst, als waar dit woord aanspraak 
op had, om de geen tot wie het gericht werd — het is, 
dat de tijden ruw zijn, en vooral ten opzichte van de 
Kunst. Ik vraag de Klasse vergeving , zoo mijne vurige 
liefde voor deze laatste, bijzonder in haar architeklonische 
openbaring, mij hier stouter heeft doen spreken, dan 
waartoe beperkte kennis en nog beperkter talent kon mach
tigen. Ik ben overtuigd, dat de Klasse mijn onderwerp 
harer ernstige beraadslagingen niet onwaardig zal rekenen — 
om dat ik maar al te zeker ben van de feiten, die ik heb 
waargenomen en betreur ; om dat ik van zoo vele leden 
der Klasse de vruchtbare liefde ken, die hen voor de 
Kunst bezielt.

In de overtuiging, dat men de bedoelingen der Klasse 
te gemoet komt, mét de belangstelling des algemeens op 
de in-stand-houding onzer Monumenten te vestigen, en in 
de hoop, dat het haar pogingen niet 'belemmeren zou , 
zoo de Klasse mocht overgaan tot het instellen eener Kom
missie, neem ik mij vóór dezen brief, na zijne indiening, 
door den druk gemeen te maken.

Ik heb de eer der Klasse de verzekering op te dragen 
van mijn diepen eerbied.

J. A. Al b ir d in g k Tbij u .

Amsterdam, 14 Augustus, 1848.
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denkbeeld, ons geheel nrcliitekloiiiuscli verleden, cn wel
licht onze architeklonische toekomst af — voor zoo ver 
de in-stand-houding der monumenten voordeelig op hunne 
besludeering werken zal. Reeds schijnt een jonger geslacht, 
blijkends de proeven daarvan bij het eiamen der Amstcr- 
damsche Akademieleerlingen geleverd, gegronde hoop te 
geven , voor eene nieuwe opleving der Architektuur in ons 
land. Hoe zoet schijnt mij die hoop, indien die nieuwe 
architektuur voortbloeien kan op den stam onzer oud- 
llollandsche, die zoo diepe wortels in onzen landaard, ze
den en behoeften geschoten heeft I En die Architektuur 
onzer vaderen staat in geen handboek te lezen : zoo is er 
dan voor de toekomst onzer Bouwkunst niets zoo belangrijk, 
wordt niets zoo dringend gevorderd als de Instelling eener 
Kommissie lot In-stand-houding der Monumenten, het 
eenig en levend leerboek onzer eigenaardige bouwbeginsels.

En wat zou wellicht zoodanige Kommissie, als ik 
bedoel, niet, boven en bchalven de vervulling harcr 
eigenlijke roeping, kunnen uitwerken 1 Wie weet, of zij 
ons tot Paleis vermaskerd Stadhuis niet aan zijne vroegere 
bestemming zou kunnen doen te-rug-geven cn slechten de 
koude dekoratie, die zich nog, prat op haar bleeken, haar 
huichelenden luister, verheft tusschen de bestemming des 
gebouws en het gebruik (1). Wie weet, of zij de rehabi
litatie der koninklijke Wapenhal, tot Loterijzaal ontheiligd , 
niet zou kunnen bewerken! Wie weet, of zij onzen rid-

(1) Shame burn the check» to einders der raadslieden, die in der tjjd den 

goeden Lo o bw ij k het stadhuis van Amsterdam tot paleis hebben laten ver
minken. Ooggetuigen kunnen alsnog verklaren de handen, koppen en andere 

uitstekende deelen gezien te hebben, die, bij liet beschieten van bet beeld
houwwerk, afgeslagen en voor sterken dronk in de buurt verkocht tyn! 
Den schooncn starrcnvlocr zou men, by het op nemen der donsplunken, 
met groote spijkers doorboord en wellicht onherstelbaar bedorven vinden.

WILLEN WIJALLEEN DE GOTHIEK?
Tot de meest gewone cu gretigst voortgeplante bctebuldi- 

gingen, die men, als zoo vele krijgstuigen tegen de muren 
en linnen richt der kunstleer, die in de »Diclschc Warande” 
wordt voorgedaan, behoort liet zeggen: »Gij wilt alles golhiek; 
gij keurt den gotbiseben bouwtrant alleen goed: gij zijt een 
dweeper — die alle dingen befebouwt door de bril uwer go- 
thisebe vooroordcclen."

Wij gaan op deze verwijlen een kort cn verdaanbaar and- 
woord geven; wij zullen trachten daarmede tot hare wezen
lijke waarde tc-rug te brengen, wat men met zoo luid klinkend 
wapengekletter voor een aebtenswaardige oorlogsblijdc ofeven- 
lioog zoii willen doen doorgaan, waarop de belegeraars met 
eenige redelijkheid du hoop der overwinning zouden kunnen 
bouwen.

Om de bcfcbuldigiug te kunnen bedrijden — om de ver- 
oordccling te kunnen wederleggen — moet men beginnen met 
haren inboud te kennen. Zijn de hcfchuldigcrs en oordcclaars 
van de waarde diens inhouds bewust 7 Kennen zij de betccke- 
nis van hetgeen zij hcwccrcn?

Wat is, naar hunne meening, d e Go t iiie k ? — Het is, zul
len zij andwoorden, die bouwtrant welke zich voornamelijk 
door zijne punlboogvcnstcrs , zijn talrijke torentjens (pinakels), 
zijn menigvuldige cicradcn cn fonts door zijne langwerpige 
magere vormen ondciTchcidl. In die kerken — want den go ■ 
thieken bouwtrant op iels anders dan kerken te willen toe
pasten is het toppunt der verbijstering — wordt veel beeld-

1'tS WILLEN WIJ ALLEEN DE ROTIIIEK ?

werk vcreiscbl, cn, zeggen fonunige fijne geesten, die beel
den moeten dan vooral mager en Rijf, moeten zeer misteckend 
zijn. Regels, trouwens, bcRaan er, over 'tgeheel, in deGo- 
tliick niet: hoe zoü er ook bij een bouwtrant, die van de 
barbaren is overgenotnen , die zijn naam draagt van dat volk 
(de Golhcn), dat in óenen adem met de Wandalen pleegt ge
noemd te worden, fprakc van regels cn van eene ware, on- 
vcrbclcrlijkc k u n s t kunnen zijn ? Men is natuurlijk vrij om 
zijn fpilsboogcn cn torentjens aan te brengen, waar men wil, 
cu daar gaat dikwijls een enorme som geld mcó heen, dat beter 
hefteed had kunnen worden. De voorRandcrs der Golhiek wil
len dan, met alle geweld, te midden onzer moderne Reden 
gotbisebe kerken bouwen, cn verfmaden geheel de fraaye ker
ken, die men vroeg cn laat in den nioiiumcntalen flijl, met name 
in de hoofdRad der Christenheid, gebouwd heefi. Daar mogen, ner- 
gends, geene andere kerken dan golhisclic kerken meer gebouwd 
worden , en men zoii Paus IX wel willen dwingen liet mecslor- 
fluk der bouwkunst, do S' l’ictcr, onder de voet te balen, 
om er een van die eeuwige fpitsboogbouwsels met hunne buiten- 
fporigc cieradcu voor in de plaats te Rellen.

Ziedaar eene meening cn waardcering, die ons, bij minder 
en meer uitgewerkte gedeelten, ontelbare malen is ter oorc 
gekomen, cn zelfs enkele reizen is voorgeworpen. Wij zouden, 
zonder moeite, in dcoplosling der vele belangrijke vraagftukken, 
dio in deze weinige woorden worden aangcrocrd, of waarop 
daarin locfpcling wordt gemaakt, Rol' vinden voor een dik 
boekdeel: maar voor heden mogen wij niet verder gaan dan 
eene korte befpreking van beginselen. Neen ! is de Gotbick, 
ook maar in eene geringe male, dat gene wat onze tegenstan
ders er van zeggen — dan waarlijk wijzen wij baar af, niet 
alleen voor Radhuizcn cn poorten, maar vooral, vooral, zeg 
ik, voor kerken. Kerken zijn monumenten, die de o b d e bij 
uitnemendheid moeten vertegenwoordigen, om dat zij de Heilig
dommen en Paleizen van een Alwijzcu Schepper zijn — die 
alles »met getal, maat, en gewicht bcfchikl" heeft; kerken 
moeien als c iiiu s t e l ijk e mo n u me n t e n baren bouwrcgel zoo min
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ontlccnen van nomadische Golhcn — al hadden die krijgshaf
tige landverhuizers ook eene groote nationale kracht — als van 
de heidenschc vijanden des Christcudoms: in dien zininoctdc 
christelijke bouwkunst even min Golbicsch cn allerminst Ari- 
aansch-Golbiesch als Gricksch-Koincinsch wezen. Ook mag de 
kerk, die een centrum voor Rad en burgerij moet zijn, niet 
bij den aanblik van die Rad al te zeer afRcken — gelijk bij 
voorbeeld de Korinlliischc Poort bij liet Amslcrdamschc Haar- 
lemer plein — cn vooral ook moet men aan liet ruime, rijke 
Christendom geene vormbepalingen opdringen, die uit wille
keur, vooroordeel, onrceblvaardighcid, in plaats van uit de 
logika-zclvc voortfpruilcn: men moei de verfeheidenheid niet 
doodeu om den wille der eenheid; want het is door de ver- 
fcheidcnbcid, dal de eenheid waarde krijgt. Eenheid is dood 
cn machteloos—als er geen Vcrfebeiilenheid fanicnlrcfl, om 
haar uit te maken. Dit volgt uil liet eerste en vcrbcvcnslc 
IccrRuk des Ghristciidoiiis-zelvcu. Waar eene Dric-Eenheid de 
typus is van bel ftclsel — daar kan de vcrfebcidcnbcid niet 
uitgefloten wezen.

Wij verwerpen dus alle eentonigheid , eenvormigheid , fa
briekmatig afgietsel van een beperkt en voor plaatsclijkc bc- 
hoefien ontworpen voorbeeld.

Zoo weinig willen wij »allceii-dc-Gotbick" — zoo weinig ge
nade vindt in onze oogeu wat men Gotbick noemt.

Wij zijn bepaalde vijanden van liet te pas of te onpas aan
brengen van den puulboog — ook zelfs in echt gotbisebe gc- 
Richtcn; bepaalde vijanden (cn we hebben dat reeds tol ver
velens loc verkondigd) van ovcrladcn cicradcn — allcr-ecrst van 
liet misbruiken des pinakels. Wij dulden geene mistcekcning, 
offehoon wij, de ziel liooger Rellende dan liet lichaam , be
lijden moeten nog meer waarde aan liet id e e  cu de u it d r u k k in g  
dan aan den vuitsi ccns bceldwcrks Ie hechten. Eu wij durven 
bcwccrcn, dat, in vele gevallen , de waarde van idee cn ui/ 
drukking niet zijn in evenredigheid der waarde van den rorm. 
Van daar dal men ons ecu fanatisme voor inisteekeiide beel
den toefebrijft.
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Maar wal willen wij dan?
Zullen wc beginnen met le zeggen, wét we door d e  Go t h ie e  

verftuan — vrijlatende aan ieder , die kennis genomen zal heb
ben van dit ons kunstbegrip, dezen naam al of niet op de 
door ons bepleite kunst toe te pasfen ? — ’t Is misfehien niet 
overtollig. Maar nadrukkelijk herhalen wij, 't is niet zoo zeer 
voor hel juiste gebruik van het woord Gothick dat we ’t op
nemen— 'tis ons te doen om de saaie, die we fteedsgemeend 
hebben er mcó te mogen aanduiden.

Wc beginnen dan met te herinneren, dat de Gothiek met 
de Gothen niets gemeens heeft. Dat men den bouwflijl van 
hel Europa der XII", Xlll", XIV* en XV" Eeuw Gothick noemt, 
is te wijten aan eene historische anekdote,1 cenc italjaansche 
epigramma van de tijd der Henaisfance. Als ge, in de dagen 
dat de Gothiek haren hoogsten bloei beleefde, tot den bc - 
kwaamslcn bouwmeester, priester, of wijsgeer, van de go
lhische bouwkunst zoudt gefproken hebben, dan hadde hem 
deze uitdrukking een onvcrlïaanbaar abrakadabra tocgefchc- 
„cn—en bij liadd’ wellicht een kruis gemaakt. Dat primo, en 
behoudends ons recht en ons plan om , fprekende van de ar- 
cbilckliiur en het vormcnslclsel der genoemde Eeuwen, de nu 
eenmaal geijkte uitdrukking gothiek en golhische bouwkunst, 
■net een kalm gemoed le gebruiken •.

Zien wij nu, wat wel de meest in het oog vallende rege
len en andere eigenfehappen zijn der bouwkunst, die wij 
voorftaan.

1. liet uitwendige wordt nooit geloochend of wcèrsproken 
door het inwendige.

3. Het inwendige maakt zich uitwendig kenbaar.
5. liet onderdeel draagt kenmerken van het geheel waar het 

toe behoort.
4. Het geheel verbergt zijne onderdeelen niet, noch ook fielt 

ze ten loon.

1 Zie »IX Warande”, 1857, bl. 482, reg. 28—30, maar lees, in pinals van 
»hu«”, »hem”. Zoo ook »Heilige Linie”, bl. 168, 196.

2 Verg., ook deswege, »D. W.” 1857, t. n. p-
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behoeft de kunstenaar niet te doen ; de kunstenaar moet dan 
maar zorgen, dat de locfchouwer tol die volledigingsarbcid 
gedwongen wordt.

liet bij («) gezegde blijkt niet slechts uit dat belangrijke kunst
element , dat men le chanfrein (de duizendvormigo afbiliöening) noemt— 
maar ook uit de kalligrafie, bet kunsUettersysteem der middeleeuwen. 
(Zie «D. Warande”, partie française, 1855, 50, bl. 52, 53.)

8. Eene eigenfehap dezer kunst is het ook : geene meerdere 
vormen aan le brengen dan uit de konstruktie te wettigen 
zijn —de konstruktie, opgeval niet in hare toevallige vcrfchij- 
uing aan dit bizondcrc bouwwerk, maar met hare algemeene 

eigenfehappen.

Zoo, bijv-, wanneer men een vierkant plankjen beeft aan te l'pijkcrcii, 
zal gcfebiktelijk de plaats waar de nagel wordt ingedreven worden 
voorgcstebl, als zich buiten den kant van het plankjen gebogen heb
bende, wal door het pletten en door het verdringen van Hof gemo
tiveerd wordt; omgekeerd kan ook het plankjen gerekend worden te 
zijn uitgefneden op do plaatsen waar liet minder Hork behoefde te zijn.

9. Aan alle HolTcn Helle men, eer men ze verwerkt, de vraag 
in welke foort van vormen, ovcr-ccn-komstig haren aard, zij 
zich best kunnen vertoonen. Dit Haat wéér met de drievou
digheid der kunst in verband. De Doelmatigheid, de Schoon
heid en bet Symbolisme zullen gezamendlijk de keus der Hof 
bepalen en de vorm zal hieruit volgen. Waar men liet zij met 
ijzer liet zij met hout verbindt, zal men, bijvoorbeeld, zoo 
min de zelfde æslhclischc vcrcicring aan de vormen kunnen 
geven, als deze, konslruklicf, de zelfde afmetingen toclatcn.

10. Niet flcclils kunnen, bij deze kunst, de fchoonste æslhc- 
tischc effekten gezegd worden uit geometrische famcnHclIingcn 
geboren te worden — maar deze laatsten treden ook vaak in 
de plaats der groolcrc maleriaal-masaas, die bij minder ver- 
Handclijk ontwikkelde Hijlcn noodig zijn. Zoo bchccrscht, in 
de Gothick de geest op het krachtigst hel Hof, en wordt tus- 
fchcii beide de zelfde rangregeling waargenomen als tusfehen ziel 

en lichaam.

8. Drieërlei geestelijke kern ligt in den ftoffelijken vorm be- 
floten en drukt er zich min of meer in uit: het begrip der 
doelmatigheid of gerieflijkheid, liet denkbeeld der fchoonheid, 
en de fymbolische beteekenis: het praktische, voortgebracht 
door het gezond vcrfland, liet fchoone, voortgebracht door 
gevoel en verbeelding, liet zinrijk-geheimc, voortgebracht door 
de blocyende christelijke wetenfehap. Het Genie, ontvlamd door 
den II. Geest Gods, kan gezegd worden te zweven boven die 
drie elementen; door die beftraling is er harmonie tusfehen 
de doelmatige, de sesthetische, en de fymbolische vormen; 
door de kracht van dat christelijk Genie, den incnsch door 
den Crealor Spiritus ingcflorl, is bet wiskundig ouwraak- 
bare levens het aisthcliescli evenredige en het fymbolicsch 
juiste.

G. Uithoofde der drievoudigheid van deze bouwkunst gaat de 
(Esthetische kracht nooit alléén te werk, om fchoone vormen 
te fcheppen en die naderhand vast le hechten aan het maak
sel der Gerieflijkheid, liet drieërlei geestvermogen fclicpt te 
gelijk, en zoo zal dikwijls Gevoel en Verbeelding (of jEslbctika) 
niets anders te doen hebben dan liet Hoffelijk doelmatige te 
veredelen, te vercicren, zonder liet le verbergen.

7. Deze kunst bootst wel in hare fludie, maar niet in 
haar doen de natuurvormen na, zij beeft haar eigen vor- 
menHelsel, dat (leclits min of meer met dat der natuur 
over-een-komt. Zoo ook heeft zij iiaar eigen wijze van fchep
pen, die dikwijls van de wijze waarop de natuur voort
brengt afwijkt. Wal zij maakt,is geen duplikaat van hetgeen 
de natuur werkt, maar flcclils cenc voorftclling. Zoo heeft 
zij velerlei graden van natuurverbeelding in baar doen. Zij 
kan door lichte aanduidingen dikwerf voorflellen (n),wat in de 
natuur zich volledig georganizeerd openbaart. Zoo kan men 
met gerlhgc Hoffelijke middelen kunstvormen fcheppen die cenc 
groole werking doen (ft), om dat zij tot de herinneringen en de 
bizondcrc Liefde van den tocfchouwcr fpreken. Zoo doende 
werkt de toefchouwcr zelf mcê, om hel kunstwerk meer af te 
werken. dan objekl iel' hel geval is. En wat de toefchouwcr doet

Hefboomseigenfehappen, evenwicht, en wat dies meer zij, Iccncn 
zich in dezen Hijl tot buitengewone diensten. liet karbeelfysteem — 
dat men zeer ten onrechte met het porte-ii-fanx verwart — is een 
der fchoonste en vruchtbaarste elementen der Gothick.

11. De hoofdvormen drukken gaarne uit, dat wij fleebts 
met de voeten op de aarde Haan, om het voorhoofd ten 
Hemel te heffen. De pijlers en muren nemen zoo weinig plaats 
als mogelijk is op de aarde in, om op le Hijgen in de lucht — 
gelijk Hij, die »in drie dagen” e e n h e i l ig e n t e mpe l  gebouwd 
heeH, in de richting van dien zichtbaren Hemel is opgeHegen; 
die lijn, die van de aarde ten Hemel klimt en Herk uilkomt 
in de hoofdbouwvormen is de lijn der gebeden en van de 
vlammen des lichts.

12. Rijzende muren naar boven — de beren en fleunboogcn, 
die betrekkelijk licht zijn en zich opwaards verdunnen, maken 
het mogclijk, dat de muren licht zijn; waar boogen in de 
plaats kunnen komen, vallen de muren wcch; zelfs de buiten
muren, en haar hcfchutvcrmogen wordt overgenomen door 
grootc glaswccfsels, die de roeping vervullen het Licht en de 
Warmte des Hemels door te laten en wind en wéér buiten te 
fluiten.

15. De hoofdwcl ter bepaling der vormen wordt afgeleid 
uit het doel waaraan zij le beandwoorden hebben — eenmaal 
den algemccncn geest aangenomen: de richting van hel Hoffe
lijke naar liet geestelijke, van de aarde naar den Hemel, van 
het inwendige naar hel uitwendige — hetwelk, een en ander, 
typiesch door liet heerlijk begrip dat onder liet woord o f f e r  
fchuilt wordt voorgcHcld.

Het li»t voor de hand, dat het eenvoudigste lynibool van dit be
grip, het opflreven van het geestelijke dwars door het Hoffelijke heen, 
inderdaad h e t  Kr u is is: de dwarsbalk, ziedaar de tijdelijke travers; 
de paal, ziedaar de Heinelwaart wijzende en rijzende zuil. De dwars
balk wijst naar de lengte en breedte van het onderinaansche ; de paal 
naar de oneindige verhevenheid der Hemden.

14. Wat, door zijne beHemming, het ruimste plaats moet 
geven aan /loffelijke eischen zal, met behoud der grond-WAAR
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iiEiu, in minderen graad hel charakter der opHreving ver
toonen.

Daarom worden de hoogste en rankstc vensters in het choor der 
kerk gevonden. Daarom heeft een kasteel, een Hadhuis, eene beurs, 
een woonhuis, ecu winkel, andere vormen dan een kerk.

15. Al de geledingen, die door het fpel der lijnen, bij de 
uitwerking van licht en fchaduw, (esthetische bekoorlijkheid 
aan een bouwvorm geven, zijn voortgekomen uit de beginse
len rener redelijke konstruktie, aan de algemeene en bizon- 
derc behoeflen beandwoordend, die het kunstwerk heeH te 
vcrvullcu. Zij zullen andere zijn, onder een bolderen italiaan- 
sclien hemel, bij fcherp zonlicht; andere, in de noordelijke 
luchlHrckcn.

1G. Is het opHreven meer in den punlboogcn de ranke zuil 
der kerken, dan in de bouwvormen van Hadspoorten, Had- 
huizen , beurzen, fchouwburgen , kunstkabinetten enz. op le 
merken— de fchuinc daken en het grover of fijner getorente 
van allen geeft toch genoegzaam le kennen , dat men zich wa
pent legen regen en fneeuw, dat men zich zorgzaam bedaakt, 
cii even zeer, dal men alle verrichtingen des levens bekroond 
wil zien door hare opdracht aan den Schepper en Heiland der 
wacrcld, iu den »hoogen Tliroon”. Den Hemel noemde men 
van ouds »Throon".

17. Dat wij in ons levend en groeyend vormcnHclscl liet 
afval der grickschc en romcinschc godcntcmpcls niet wcnschcn 
op le nemen, fprcckl wel van zelf. Voor zoo ver degr.-rom. 
vormen aanvankelijk, bij de ontwikkeling van den christclijkcn 
flijl, door eene eigenaardige natuurkracht en algemeene rede- 
lijkheid zich hebben kunnen handbaveu, behouden wij ze 
gaarne — T blijkt uil vele bazementen en kapitcclcn.

18. Uitfluitend willen wij ook den puntboog niet hebben 
doorgevoerd. Er kunnen aanleidingen zijn, om op een minder 
punt van ontwikkeling te blijven Haan. Ons behoort de gcheele 
gcfchicdcnis der christelijke bouwkunst, van hare wieg (IV* Eeuw) 
tot haren zwijmelfluap (1500—1810), en met hare ontwaking 
en de herneming vau haren rang en rechten in onze dagen.
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andere, die de revolutie vau omtrent 1800 voorafgingen. De 
tegenwoordige S'-l’icterskerk is, om geene enkele reden, een 
waardiger Heiligdom dan de baziliek die plaats voor haar heeH 
gemaakt. Er beftaat voor ons niet de minste reden de Renais- 
faucc-arkadcu der Opperpriesterlijke Kathedraal, S‘ Jan van 
Lateranen, hooger te Hellen dan haar gothiesch altaar en hare 
gothische apsis, haar Lu c id a met de vier evangelische punt- 
boogvensters: in tegendeel — in de kathedraal van Pius den 
Negende proklameert het ogivaal fanktuarium en de gcheele 
puntboogvcrlichting de meerderheid der Gothick boven de 
Henaisfance der arkaden, het minder verheven kerkdeel.

Hoe men zoft moeten bouwen — indien men thands iu 
Italië belangrijke kerkgcHichlen te ontwerpen had, federt 
Titiaan bij Fra Angclico wordt achtergefteld, Savonarola zijne 
verdedigers vindt, gothische glasfehilderingen in het Vatikaan 
worden aangebracht, en de II. Vader zich de befchermer der 
duitschc kunstrichting betoond heeH — is een punt van on
derzoek, thands niet uit te maken.

Ziedaar, hoe wij de Gothiek willen.
Wij willen niets dan de logika; zal deze bevonden worden 

dit en niet een ander vormcnHelsel voor nederlandsche kerken 
onzer tijd te vcreischen — dan zal dit Helset onze Hem hebben.

Wij zijn voor de logika quand-mdme.

J. A. Al h e i id in g e Ti i i j m .
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De latijnsche bazilieken, zoo min als de byzantijnsche en romaan- 
sche achthoeken, zijn uil ons geheugen, en, wij herhalen het, 
er kan reden zijn om de lagere zoowel als de hoogere trappen 
der kunstontwikkeling in tegenwoordige geftichlen te herdenken.

Uil de gefielde regelen en aangegeven eigenfehappen blijkt, 
dat hetgeen men houdt voor het wezen uit te maken der 
Gothiek, namelijk de »fpilsboogen” en de »torentjens” pina
kels (wij zwijgen van hel »kantwerk” uit den derden Hijl) 
niets anders zijn dan een gevolg van de beginselen, die in 
deze kunst verwezenlijkt worden; en niets meer dan enkele 
elementen van de talrijke, waar beur vormcnHclscl uit beftaat.

Het aangeduidc noemen wij dan de Gothick. Zoó men het, 
toegepast op iets anders dan kerkbouw, dezen naam niet wil
len geven — wij hebben er vrede mcé; mids men erkenne, 
dat dan de kerkgothick eene natuurlijke en fchicr noodwen
dige verwezenlijking is van de redelijke beginselen door ons 
ontwikkeld.

Eene Gólhick, die geen regels z o i 'i hebben — verwerpen wij 
geheel. Wij erkennen, eerbiedigen, on zullen, bij ons best, 
handhaven niet minder dan d r ie volledige Hclscls van wet
ten, die in elkander grijpen als de cirkels op bladz. 428 en 
439 der »D. Warande” voor 1857. Die drie Hclscls hebben elk 
haar talrijke formulcn,- zij ondcrHcllcn, verklaren en vollcdigcn 
elkander.

Wij willen, le midden van moderne Reden geen hcdcrogecne 
kerken bouwen. Wij willen in de flcden opzockeu en doen 
iiilkoincn, wat er redelijks, oorfpronkelijks, christelijks aan 
bouwvormen voorhanden is; wij willen trachten er dit te doen 
aangroeyen, en onder liet loegevoegde zullen, te Utrecht of 
Haarlem hij voorbeeld, cenige in waarlijk iitrechtsche of Iiaar* 
lemschc gothick gebouwde kerken kunnen voorkomen.

lfct is eene dwaling, dat de Kcuaisfancc-kunst meer thuis in 
Italië zou zijn, dan de Gothiek. De Gothick is niets anders dan 
eene natuurlijke voortzetting het zij van den flijl der oude bazilic* 
ken — liet zij van den S. Vitale van Ravenna — van den S. Marco 
van Venetië—van de kathedralen van Pisa of Florentië, en alle
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EEN SPOOR VAN VERBEELDING ISBN 906011.617.8
150 jaar monumentale kunst en decoratie prijs f 29,50
aan Nederlandse stationsgebouwen
door Wilfred van Leeuwen en H. Romers

Het jubileumjaar 1989 - 150 jaar Nederlandse Spoorwegen - vormt de aanleiding tot deze eerste publikatie in boekvorm 
over de aankleding van de Nederlandse stationsgebouwen. Aan de hand van de stationsdecoratie wordt in woord èn beeld 
het verhaal verteld van een relatief modern gebouwtype. Het boek bevat circa 150 geannoteerde illustraties, niet alleen van 
bekende decoraties als de gevelreliëfs van Amsterdam C.S. en de Art Nouveau-tegeltableaus in het station Haarlem, maar 
ook van talrijke niet eerder gepubliceerde versieringen, waaronder die van de Koninklijke Wachtkamers van Amsterdam 
C.S. en Den Haag H.S.

DANIËL MAROT ISBN 906011.601.1
VORMGEVER VAN EEN DEFTIG BESTAAN prijs f 79,-
Architectuur en interieurs van Haagse stadspaleizen
onder redactie van Koen Ottenheym, Willem Terlouw en Rob van Zoest

Daniël Marot (1661-1762), kunstenaar van Franse origine, speelde in de artistieke wereld van het stadhouderlijk hof van 
Willem III en Mary een zeer belangrijke rol. Zijn monumentaalste bijdragen aan de opluistering van het hof zijn de interieurs 
en tuinen van Paleis Het Loo. Na de dood van zijn belangrijkste opdrachtgever, Willem III, is Marot hier nog een halve eeuw 
werkzaam geweest. Het zwaartepunt van zijn artistieke leven in de achttiende eeuw lag in Den Haag, waar hij meewerkte 
aan de representatieve stadshuizen van een nieuwe generatie regenten en edelen. Het boek bevat een afzonderlijk platen
deel met ca. 120 door Marot vervaardigde prenten van gebouwen, interieurs, meubels etc.

PHILIPS VINGBOONS ISBN 906011.626.7
Architect (1607-1678) prijs f 89,—
door Koen Ottenheym

Dit boek beschrijft het leven en de werken van de 17e-eeuwse architect Philips Vingboons, die vooral bekendheid kreeg 
door zijn Amsterdamse grachten- en buitenhuizen. Na de beschrijving van zijn jeugdjaren en opleiding, worden door middel 
van tekeningen, prenten en foto's van nog bestaande gebouwen de vroege en latere werken van Vingboons behandeld. 
Ook zijn architectuurtheorie ('bouwen op vaste maat en regelen’) komt aan de orde. Naast ca. 100 illustraties in de tekst, 
bevat de uitgave 120 facsimile-afbeeldingen.

Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij uitgeverij De Walburg Pers, postbus 222, 
7200AE Zutphen, telefoon 05750-10522, telefax 05750-41025, postbank 2069668.
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