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Redactioneel
Weer hebben we een nieuwe drukker, dit maal 
gedwongen door de verandeingen die vorig jaar plaats 
vonden in de bedrijfsvoering bij de vorige. De commu
nicatie met de Grafische Werkplaats in Maastricht, die 
zelf weer een deel van het werk uitbesteedde, verliep 
steeds moeizamer. Zo kon niet voorkomen worden, 
dat in het laatste daar gedrukte nummer in het artikel 
’Wisselende waardering voor een ensemble’ de 
nummers van de noten in de tekst ontbraken, evenals 
een deel van de noten bij het artikel ’Van trots van 
de stad tot rafelrand van de monumentenzorg’. U treft 
deze onder de Errata in dit nummer aan.
Wij hebben uiteindelijk zelfs moeten besluiten ook dit 
nummer, het laatste van vorig jaar, al bij de nieuwe 
drukker onder te brengen, hetgeen tot extra vertraging 
heeft geleid. Overigens willen wij uitdrukkelijk stel
len begrip te hebben voor de moeilijkheden die een 
drukker als de Grafische Werkplaats had met de 
produktie van een tijdschrift, waarop men eigenlijk niet 
was ingesteld, en we bedanken het stichtingsbestuur 
daarvan hierbij voor hetgeen is gepresteerd binnen 
het kleine budget dat ons ter beschikking staat.
De overstap naar een professionele drukker heeft 
nogal wat problemen met zich meegebracht, omdat 
de redactie om de kosten te drukken nu een groot 
deel van de produktie zelf doet. Gezien de hulp die 
wij kregen bij de start rekenen wij op een goede 
samenwerking met drukkerij Buijten en Schipperheijn 
en hopen dat van nu af aan De Sluitsteen uit zal 
komen binnen het voorgenomen schema.

Een andere verandering betreft het aantreden van 
twee nieuwe redacteuren, Drs. T.J. Boersma en drs. 
J. van der Werff, en het vertrek van drs. E.M. Dolne. 
Tiede J. Boersma (1957) voltooide in 1987 zijn studie 
Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Vrije Univer- 
siteit Amsterdam. Tijdens zijn studie heeft hij zich 
in het bijzonder toegelegd op de geschiedenis van 
de architectuur en de architectuurtheorie. Vanaf maart 
1988 is hij als OIO (onderzoeker in opleiding bij de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onder
zoek) gedurende vier jaar verbonden aan de Vakgroep 
Kunstgeschiedenis van de genoemde universiteit. Met 
Prof. Mr. Dr. C.A. van Swigchem als promotor werkt 
hij aan de voorbereiding van zijn proefschrift:
’Antiek en Modern’. De invloed van de Berlijnse 
architect C.F. Schinkel op de Nederlandse architec
tuurtheorie gedurende het tweede en derde kwart van 
de negentiende eeuw.
Jouke van der Werff (1962) voltooide in 1988 zijn 
studie kunstgeschiedenis, eveneens aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Tijdens zijn studie was hij 
onder meer redactielid van het tijdschrift Kunstlicht. 
Zijn afstudeerscriptie Nederland bouwt in baksteen, 
Traditionalisme en traditioneel bouwen behandelt de 
aard van het Nederlands Traditionalisme en hoe men 
dit zou moeten onderzoeken. Dit onderwerp vormt nog 
steeds zijn onderzoeksterrein. Momenteel is hij als 
assistent Universitair Docent verbonden aan de 
vakgroep Kunstgeschiedenis van bovengenoemde 
universiteit. Daarnaast doceert hij architectuur
geschiedenis aan de Rietveldacademie.
Erik Dolne heeft besloten zich vanwege zijn drukke 
werkzaamheden terug te trekken. Wij danken hem 
hartelijk voor zijn grote inzet voor ons tijdschrift en

hopen incidenteel nog van zijn diensten gebruik te 
kunnen maken.

Onze nieuwe redacteur Tiede Boersma presenteert 
zich in dit nummer met een belangwekkend artikel 
over Christiaan Kramm en zijn betekenis voor het 
Utrechtse bouwkunstonderwijs gedurende de periode 
1822-1866, dat bijna het hele nummer beslaat. Deze 
monothematische aanpak van deze Sluitsteen achten 
wij gerechtvaardigd, omdat de rijkdom aan publicaties 
die inmiddels zijn verschenen over de neogotiek uit 
de tweede helft van de 19de eeuw in schril contrast 
staat met het weinige dat tot nog toe verschenen is 
over de vroege neogotiek. Terwijl de wortels van deze 
neostijl als internationaal architectuur-historisch 
fenomeen buiten de grenzen van ons tijdschrift lig
gen, kan de geschiedenis van de Nederlandse neogo
tiek toch -behoudens enkele experimenten op het 
gebied van de tuinkunst- als specifiek 19de-eeuws 
verschijnsel getypeerd worden. Dit artikel van hoopt 
niet alleen een bijdrage te leveren aan deze geschie
denis, maar ook te stimuleren tot verder onderzoek. 
Dr. P. Geurts schreef tot ons grote genoegen weer 
een aardig anecdotisch artikel over Pierre Cuypers.

Tijdens het Alberdingk Thijmsymposium, vorig jaar 6 
oktober, waaraan zij een bijdrage verleende met haar 
voordracht Deelhebben aan de kunst, Thijm als 
romanticus ontving de secretaris van het Cuypers 
Genootschap, Bemadette van Hellenberg Hubar de 
J.G. van Gelderprijs-1988 uit handen van prof. dr. 
C.J.G. Peeters. Deze door de stichting Karei van 
Mander ingestelde prijs voor publicaties van kunsthisto
rici van 35 jaar en jonger ontving zij voor een drietal 
in dat jaar verschenen artikelen. Het juryrapport acht 
het haar verdienste dat zij met actuele methoden, die 
tot dan toe alleen op het verre verleden waren toege
past, bepaalde monumentale kunstuitingen van de 
19de en vroeg-20ste eeuw in Nederland analyseert. 
Zij beijvert zich volgens het rapport met succes 
" 19de-eeuwse opvattingen te ontdoen van de zware 
sluiers van vergetelheid, vooroordeel, onbegrip, afkeer 
en afwijzing, die er sinds meer dan een halve eeuw 
overheen hingen".
Niet slechts het algehele culturele klimaat schildert 
ze, maar ze "zoekt de componenten van dat klimaat 
op en gaat na hoe juist die kunstenaars de opdracht 
verwoorden, in vormen vertalen, verbeelden, zich er 
de meesters van maken, geholpen door denkers van 
het formaat van Alberdingk Thijm, die een consistente 
esthetica opbouwde, waarvan de wortels of de 
bronnen traceerbaar blijken te zijn en die 16de- tot 
18de-eeuwse kunsttheorieën geabsorbeerd blijkt te 
hebben, even goed als middeleeuws gedachtengoed." 
In het rapport wordt ook met waardering melding 
gemaakt van haar publicaties in De Sluitsteen en haar 
acties in het kader van het Cuypers Genootschap 
voor het behoud van monumenten.

EXCURSIE - Regio Amsterdam 
Zaterdag 21 april a.s. 13.30: bezichtiging van de 
Amsterdamse Stadsschouwburg op het Leidseplein 
o.l.v. Drs. Wilfred van Leeuwen, voorafgegaan door 
de jaarvergadering van de regio-Amsterdam van het 
Cuypers Genootschap in de Grote Foyer.

’Tijdvakken van een ver verleden welke wij alzoo hopen te zien 
herleven’.

Christiaan Kramm en zijn betekenis voor het bouwkunst-onderwijs en het ’Gothische Architectuur- 
teekenen’ aan de Utrechtse ’Stadsschoolen voor Teeken- en Bouwkunde’ 1822-1866.

Tiede Boersma *

Dit artikel wil op de eerste plaats een beeld schetsen 
van het bouwkundig onderwijs aan de in 1821 opge
richte Utrechtse ’Stadsschoolen voor Teeken- en 
Bouwkunde. ’ Op grond van voornamelijk archivalische 
gegevens wordt het onderwijs gekarakteriseerd als in 
hoofdzaak traditioneel, academisch en classicistisch 
georiënteerd. Daarbij zal blijken, dat het niveau van 
het onderwijsaanbod te Utrecht dat van een gewone 
stadstekenschool ver te boven ging, door de sterke 
nadruk die er van directiewege werd gelegd op de 
academische esthetische vorming. Zowel bij de teken
afdeling als bij de bouwkundige school overtrof het 
aandeel van de ’schoone kunsten’ dat van de ’nuttige 
kunsten.’ Hiermee voldeed de Utrechtse opleiding 
eerder aan de criteria van een tekenacademie dan 
aan die van een eenvoudige tekenschool.
In het tweede hoofdstuk wordt een opmerkelijk 
onderdeel van de Utrechtse bouwkunstopleiding belicht, 
namelijk het ’Gothische Architectuurteekenen’. Hierbij 
kunnen de archivalische gegevens aangevuld worden 
met een groot aantal in het Prentenkabinet van de 
Topografische Atlas van de Gemeentelijke Archief
dienst Utrecht bewaard gebleven tekeningen van de 
leerlingen van deze school.
Van 1826 tot en met 1866, het sluitingsjaar van de 
school, is de vermaarde Utrechtse architect, 
decorontwerper, kunstschilder en kunsthistoricus 
Christiaan Kramm (1797-1875) directeur van de 
bouwkundige afdeling. Het door hem in 1834 inge
voerde ’Gothische Architectuurteekenen’ droeg als 
historische component binnen het Utrechtse curri
culum er in niet geringe mate toe bij, dat Utrecht een 
unieke positie bekleedde temidden van het verder 
uitsluitend classicistisch georiënteerde bouwkunst
onderwijs gedurende deze jaren in Nederland. Dit 
nieuwe onderwijs werd door het Stadsbestuur aan- 
gemoedigd door de instelling van een jaarlijkse prijs
vraag, die bestond uit het natekenen van een belang
rijk Utrechts middeleeuws monument.
Het derde deel behandelt de in de jaren dertig 
veranderende opvattingen en ideeën over het ’Antieke’ 
en de neogotiek die onder andere tot de invoering 
van dit gotisch architectuuronderwijs geleid hebben. 
Ten slotte een proeve de opvattingen van Christiaan 
Kramm hierover te plaatsen in het bredere 
kader van de ontwikkeling van de vroege neogotiek 
in Nederland, waarbij zal blijken dat met name

*) Onze nieuwe redacteur Tiede Boersma wordt geïntroduceerd op 
de redactionele pagina hiernaast

Engelse opvattingen over het gebruik van gotische 
vormen in de moderne bouwkunst hier een belangrijke 
rol hebben gespeeld.

Het is niet de bedoeling hier uitgebreid in te gaan 
op de algemene inrichting van de Utrechtse’ Tee- 
kenschool’. In deze bijdrage wordt vooral de aan
dacht gevestigd op enkele architectuurhistorische en 
architectuurtheoretische implicaties van het Utrechts 
bouwkundig onderwijs, die tot nog toe in de bestaande 
literatuur niet onder de aandacht gebracht zijn.

I DE ’UTRECHTSCHE STADSSCHOOLEN VOOR 
TEEKEN- EN BOUWKUNDE’

Als gevolg van het Koninklijk Besluit van 13 april 1817, 
dat het kunstonderwijs in Nederland regelde en waarin 
aan steden van meer dan 6000 inwoners de wettelijke 
verplichting werd opgelegd gratis openbaar tekenonder
wijs te verzorgen, werd in Utrecht in 1821 een 
openbare tekenschool geopend .

Utrecht volgde hiermee het voorbeeld van andere grote 
steden als Amsterdam en Den Haag. De bedoe-ling 
van dit Koninklijk Besluit was onder andere om het 
in die dagen als miserabel ervaren niveau van kunst
nijverheid en bouwkunst op te vijzelen door naast een 
technische opleiding ook theoretisch en kunstzinnig 
tekenonderwijs aan ambachtslieden aan te bieden. 
Natuurlijk paste die gedachte uitstekend bij de per
soonlijke inzet van Koning Willem I (1772-1843) voor 
de verbetering van de handel en de nijverheid/ maar 
op de achtergrond speelde ook een immaterieel aspect 
mee. Men zag in de verbetering van het esthetisch 
inzicht van ambachtslieden door middel van academisch 
kunstonderwijs ook een middel tot morele volksbescha
ving. Deze gedachte leefde al sinds de late 18de eeuw 
in de verlichte kringen van de Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen.4 Hoe deze ideeën van invloed 
zouden zijn op de praktijk en het curriculum van de 
Utrechtse ’Stadsschoolen voor Teeken- en Bouwkunde’ 
zullen we hierna zien.
De Utrechtse ’Stadsschoolen’ bestonden aanvankelijk 
uit twee afdelingen, een tekenkundige en een 
bouwkundige. Deze afdelingen werden ook wel elk 
afzonderlijk de ’Teekenschool’ en de ’Bouwkundige 
School’ genoemd. In 1852 zou hieraan nog een 
afdeling Boetseerkunde aan toegevoegd worden.
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Aanzicht van de Stadhuisbrug met de Stadswaag. Hierin waren de ’Stadsschoolen voor Teeken- en Bouwkunde’ gevestigd voordat het 
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in gebruik kon worden genomen.
Litho, door J.P. Houtman naar M. Mourot, ca. 1830. T.A. Utrecht Oudegracht (Bakkersbrug-Stadhuisbrug)C, 1830 (4).

De eerste directeur van de tekenafdeling was de 
kunstschilder J.L. Jonxis (1789-1867). De bouw- 
kundelessen werden aanvankelijk verzorgd door W. 
Beynen, die in 1826 werd opgevolgd door Christiaan 
Kramm. Tot 1866 zou hij directeur van de bouwkun- 
deafdeling blijven. Het onderwijs aan de boetseer- 
school werd verzorgd door J. Rijnbout (1800-1868), 
een meermalen bekroonde oud-kwekeling van de 
school. Het eigenlijke bestuur werd door Burgemeester 
en Wethouders gekozen uit de aanhang van het 
deftige Utrechtse tekengenootschap ’Kunstliefde’. 
Nadat gedurende de eerste jaren les was gegeven 
in de Stadswaag op de Stadhuisbrug, verhuisden de 
’Stadsschoolen’ in de late jaren veertig naar het 
voorname Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen , 
dat nog maar kort te voren in gebruik was genomen. 
Het Reglement, zoals dat in 1828 werd goedgekeurd 
door de Burgemeester en Wethouders van Utrecht 
vermeldt dat de school is bestemd ’voor de vorming 
van Jongelieden, zoo tot de eigenlijke teekenkunde 
en bouwkunde, als ter voorbereiding tot de beoefening 
van bedrijven en handwerken.’
Het onderwijs diende geheel gratis te zijn, waarbij de 
leerlingen zelf hun tekengereedschappen en het

o
benodigde papier moesten bekostigen. De enige 
objectieve toelatingseis bestond uit het kunnen lezen 
en schrijven en het ’gevorderd zijn in de cijferkunst 
tot de regel van drie’? Aanmelding vond plaats door 
zich ’op de daartoe bij aankondiging in de Utrecht- 
sche Courant te bestemmende tijd voor de tijdelijke 
Directie te vertoonen.’
Indien zich meer leerlingen aanmeldden dan er 
geplaatst konden worden, gaf de mening van de 
tijdelijke directie de doorslag en werden de oudsten 
en meest gevorderden aangenomen. In 1822, het 
openingsjaar van de bouwkundige school, meldden 
zich 110 leerlingen aan, waarna het aantal leerlingen 
al snel opklom tot 288 in 1827. Het aantal leerlingen 
bleef vervolgens schommelen rond de 200. Bloeitijd 
van de school lijkt de late jaren vijftig te zijn, met 
leerlingenaantallen van over de driehonderd.1

De afdelingen Teken- en Boetseerkunst

Aangezien zaken als reglementen, onderwijspro
gramma’s, boekenlijsten en jaarverslagen van de 
Utrechtse Stadstekenschool goed bewaard zijn

Het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Litho, door J. van

gebleven, is het mogelijk een vrij nauwkeurig beeld 
te krijgen van het soort onderwijs dat er gegeven 
werd. Het onderwijs kenmerkte zich al vanaf het begin 
door een tweeslachtig karakter, door enerzijds een 
praktische, op de ambachtelijke werkkring gerichte 
beroepsopleiding aan te bieden en anderzijds ook een 
vergaande esthetische en kunstzinnige vorming van 
de kweekelingen te ambiëren.1

Dit tweeslachtige karakter blijkt bijvoorbeeld uit het 
al eerder genoemde programma voor de tekenafdeling, 
opgesteld in 1828. Hierin wordt als doel van het 
onderwijs geformuleerd, het tekenen van voorwerpen, 
’welke tot bedrijven en handwerken te pas komen.’ 
De voorbeelden hiervoor moeten doelmatig worden 
gekozen door de directie en ’naar de onderscheidene 
bestemming der leerlingen worden ingerigt’.1 
Typerend is dat daarnaast in de reglementen wordt 
vermeld, het ’Teekenen naar het naakt model en naar 
afgietsels’.13 Hierbij moet de onderwijzer, volgens zijn 
instructies, aandacht schenken aan ’de kennis van 
de evenredigheden van de gedeelten des mensche- 
lijken ligchaams, plaatsinge en werking der spieren 
en de stelling van het model’.
Naar welke voorbeelden in het geval van de Utrechtse 
tekenschool getekend werd, blijkt uit de bewaard

Maurik en P, W. van de Weyer, 1853. T.A. Utrecht X 6.9.

gebleven lijst van bij de tekenafdeling aanwezige gip
sen beelden en fragmenten.15 
Naast ’kleine fragmenten, neuzen, ooren, verschillen
de handen en voeten, maskers, enz.’ telde de 
Utrechtse gipscollectie zeventien koppen, acht beelden 
en drie levensgrote rompen. Verder vermeldt de lijst 
nog een ’antiek loopend paard’. Opmerkelijk is de 
aanwezigheid van twee kopieën van moderne beelden 
van de Nederlandse beeldhouwer L.Royer (1793- 
1868), een buste van ’Caecilia’ en diens (prijswinnen
de) Claudius Civilus. De overgrote meerderheid is 
volgens de lijst van antieke oorsprong, bijvoorbeeld: 
’Socrates’, ’Laocoön’, 'Apollo Belvedere’, ’Ajax’, 
’Antinous’,'staande Hermaphrodiet’ en een ’Venus, 
de Mediceische/ levensgroot’. Verder bezat de school 
een kopie van een buste van Giuliano de Medici door 
Michelangelo. Er bevinden zich maar drie bijbelse 
onderwerpen op de lijst, o.a. een beeld van ’Simson 
met de leeuw, Modern, van een of ander voornaam 
beeldhouwer, zo vermeen ik’ en een ’Madonnenhoofd, 
zeer overgewit, is niet meer bruikbaar voor de studie’, 
aldus Craeyvanger.
Aardig is dat hij in een aantal gevallen zelf niet 
meer precies weet wat de voorstelling van een beeld 
is. Zo vermeldt hij bij een ’jeugdige kop’: 'Romeinsch 
zoo het schijnt, het is mij op het ogenblik onbekend
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wie het zoude kunnen voorstellen en vinde er ook 
niet de geringste aanduiding of onderscheidend iets 
op’. Bij een ’zeer gekromd rechter been’ vraagt 
Craeyvanger zich af: ’Is het antiek of is het van 
Michaël Angolo [sic] of een andere moderne beeld
houwer? Ik weet het niet’. Ten slotte nog een voor
beeld van diens nauwgezette administratie. Bij de 
afdeling ’Ooren’ zijn er drie stuks aanwezig: ’Twee 
linksche en één rechter oor, ook zoo het schijnt op 
het antiek afgegoten, misschien van de Antinous of 
de Hercules Farnese, Van het derde kan ik geen 
gissing maken, misschien is het van de Venus de 
Médicis’.

Volgens een uitgebreid ’Verslag over de inrigting der 
gang van het onderwijs(...)’ uit 1858 werd pas in het 
vierde en laatste jaar van de opleiding naar deze 
pleistermodellen getekend. De opsteller van dit rapport 
is zich bewust van het belang van deze collectie. ’De 
collectie, -nu reeds niet onaanzienlijk-, [kan] zeer 
belangrijk worden. [Er is] voor het oogenblik een vol
doende voorraad, om die jongelingen bekend te 
maken met eenige meesterstukken der oudheid en 
gevoel voor het schoone bij hen op te kweeken.’1 
Kortom: tekenonderwijs geheel in de lijn der 
academische, classicistische traditie, waarbij de studie 
naar het naaktmodel, met bijbehorende proportieleer 
en klassieke voorbeelden een centrale rol innam. Ook 
de instelling van jaarlijkse prijsvragen, waarbij door 
de regering beschikbaar gestelde medailles en vere
rende getuigschriften aan de meest verdienstelijke 
leerlingen werden uitgereikt, toont aan hoe het 
onderwijs in de praktijk toch voornamelijk academisch 
en kunstzinnig gericht was. In de laagste twee klassen 
werd naar ’ornamenten en bouwkundige vercierselen’ 
getekend. In de derde klasse werd naar een gips
model, oftewel ’naar het pleister’ getekend, terwijl 
in de hoogste (vierde) klasse het gekleed, dan wel 
naakt, vrouwelijk of manlijk model op het prijsvraag- 
programma stond.17
Ondanks deze hooggestemde idealen verloor de 
directie de praktijk niet uit het oog. Immers, de 
aanstaande handwerksman moest ’niet alleen van 
de hem omringende voorwerpen (academisch onder
wijs, tekenen naar ’de natuur’), maar ook van de hem 
voorgelegde voorbeelden en modellen [ambachtelijk 
onderwijs] eene behoorlijke afteekening (...) leeren 
maken; welke laatste hem, welligt op den duur niet 
minder te pas zal komen dan het eerste.’1

In 1852 wordt aan de stadstekenschool een afdeling 
Boetseerkunde geopend. Deze wordt zes jaar later, 
in het al eerder genoemde rapport ’eene zeer 
gewigtige uitbreiding aan het onderwijs’ genoemd. 
Trots maakt de anonieme schrijver van het rapport 
melding van het feit, dat ’ook een zestal toenmalige 
kweekelingen van het genootschap ’Kunstliefde’ hun 
verlangen te kennen gaven van de opengestelde 
gelegenheid gebruik te maken; hetgeen zonder 
bedenkingen door de Directie werd ingewilligd’
De directie was hiermee zeer ingenomen, omdat 
’hierdoor het artistieke element op déze school 
[bedoeld wordt, de boetseerschool] ook vertegen
woordigd werd.’21

De Bouwkundige school

Ook voor de derde afdeling van de stadstekenschool,

de bouwkundige school, geldt deze academische en 
kunstzinnige gerichtheid.

Volgens artikel 4 van het Reglement van 1828 zal 
het onderwijs in de bouwkunde ’zich uitstrekken tot 
alle soorten van constructiën en van de onderscheide
ne bouworden en in het algemeen tot alles, wat de 
burgerlijke bouwkunst behoort.’
In het Reglement is verder nadrukkelijk de bepaling 
opgenomen, dat het onderwijs zich niet mag beperken 
tot de proportieleer en de uiterlijke voorstelling van 
zaken, maar zich ook moet uitstrekken tot de 
’onderlinge ontwikkeling der gronden van vastheid en 
kracht der gebouwen en aangaande den aard en 
eigenschappen der bestanddeelen uit welker zij zelve 
zijn zamengesteld.’
De afdelingen tekenkunde en bouwkunde worden in 
dit Reglement steeds als afzonderlijke scholen betiteld, 
maar in de praktijk bleek er een nauwe samenwerking 
tussen beide te bestaan. Leerlingen voor de 
bouwkunst -de termen kunst en kunde worden in de 
stukken van de stadstekenschool nog niet normatief 
maar door elkaar gebruikt- moesten, voor zij aan de 
bouwkundige klassen mochten deelnemen eerst twee 
jaar voorbereidend onderwijs volgen aan de meet
kundige of de tekenafdeling. In beide afdelingen werd 
gedurende deze twee voorbereidende jaren ook al 
aandacht aan de bouwkunst geschonken.
Bij het vak meetkunde kwamen meetkundige 
technieken aan de orde die in de bouwkunde nodig 
waren, zoals het gebruik van ’het metzelaarswaterpas, 
het schietlood, den schrijfhaak, den zwaai enz.’ en 
het tekenen van bouwkundige schalen. In de eerste 
twee jaar van de tekenafdeling werd ook getekend 
naar bouwkundige orden en ornamenten.24 Pas in het 
derde jaar, dus het eerste jaar van de eigenlijke 
bouwkundige opleiding werden de leerlingen onder
wezen in de ’eerste beginselen van de monumentale 
bouwkunde’.
Hieronder werd verstaan: ’de streng gevorderd wor
dende regelen om door middel van verkregen maten 
en schalen, de bekende zuilenorden met de onder- 
deelen van deze zamen te stellen’, terwijl de leerlin
gen verder nog onderwezen worden in het lijntekenen, 
’teneinde dit alles in zuivere lijnen te bewerken.’ 
Gedurende het volgende cursusjaar wordt de ’kennis 
der uit- en inwendige vorming der burgerlijke gebou
wen’ onderwezen. Hier wordt in het verslag aan 
toegevoegd, dat in deze fase van het onderwijs in 
het bijzonder rekening wordt gehouden met de 
toekomstige bestemming van de aankomende 
ambachtsman, ’zoodat bij voorkeur die voorwerpen 
worden behandeld, welke in een meer dadelijk 
verband staan met het door hem gekozen vak.’
Ten slotte leerden de kwekelingen in de hoogste - 
hier de eerste- klasse ’om gehele gebouwen 
bouwkundig te bewerken (...) terwijl tevens de 
beginselen der bouwkundige constructieleer en der 
bouwkundige perspectief worden onderwezen.’ 26 

Boeken en plaatwerken

Het eigen boekenbezit van de tekenschool was vrij 
schamel. Dit blijkt uit de bewaard gebleven ’Lijst 
van boeken en plaatwerken, in het bezit van de 
stadsteekenschool’, die Jonxis in 1828 opstelde.27 

In totaal komen er op deze lijst twintig titels voor,

waarvan er slechts tien betrekking hebben op de 
bouwkunde.
Het zwaartepunt wordt gevormd door de zogenoemde 
ordenboeken, typerend voor de internationale richting 
van het academisch classicisme, waarop ook Utrecht 
voorlopig geen uitzondering maakte.
Naar aanleiding van de centrale plaats die de verschil
lende Vitruviusbewerkingen en commentaren innamen 
in de classicistische architectuurtheorie wordt de inter
nationale classicistische traditie van Alberti tot en met 
Schinkel ook wel met Vitruvianisme aangeduid. 
Typerend voor dit Vitruvianisme, zoals dat bijvoorbeeld 
het bouwkunstonderwijs op de verschillende academies 
beheerste, is de dogmatische en normatieve 
waardering voor het antieke ordensysteem, meestal 
onderscheiden in de vijf bekende orden.28 In de zoge
noemde ordenboeken worden deze zuilensystemen 
afgebeeld en beschreven, vaak met de bedoeling als 
normatief en universeel voorbeeld te dienen. Vanaf 
het begin van de 16de eeuw verschijnen deze 
werken, veelal gebaseerd op of samen met vertalingen 
en bewerkingen van Vitruvius’ De Architectura Decem 
Libri (ca. 27 v.Chr.). 29
In de Utrechtse bibliotheek mocht het in deze tijd 
zeer veel gebruikte ordenboek van Vignola natuurlijk 
niet ontbreken. Het gaat hier om de Nederlandse 
bewerking: ’Beginzel en algemeene omstandigheden 
van bouwkunstige orders van Vignola, bevattende 
inzigzelve den pilaren van een stand.’ Verder is er 
een Franse Vignola-bewerking van Charles Normand 
uit 1825 en het obscure 'Vijf plaaten over de 
bouworden’, waarschijnlijk met de hand vervaardigde 
tekenvoorbeelden van de vijf orden. Ook de tien 
omslagen met ’Fragmens et ornemens d’architecture. 
Dessiné à Rome’ zullen zeer waarschijnlijk als teken
voorbeeld hebben gediend.
Interessant is de aanwezigheid van het op dat 
moment nog maar pas verschenen ’Theoretisch en 
praktisch bouwkundig handboek’ van W.C. Brade. 
Brade geeft hierin naast een kort overzicht van de 
architectuurgeschiedenis vanuit classicistisch 
perspectief, ook de verhoudingen van de vijf zuilen
orden. Hij baseert zich echter niet op Vignola, die 
hij bekritiseert vanwege de te stringent vastgestelde 
proporties. De Grieken en Romeinen hebben zich, 
aldus Brade, ook nooit aan vaste proporties gehouden. 
Zelf geeft hij de ordematen uit J.N.L. Durands ’Précis 
des Leçons’ , die ’alsmede uit voorbeelden der 
oudheid ontleend, eenvoudigheid met gemak voor het 
geheugen vereenigt, en wij [Brade] alzoo als verre 
boven die der oude schrijvers [bedoeld wordt o.a. 
Vignola] verkieslijk mede zullen volgen.
Verder staan op de lijst nog vermeld, de ’Mémoire 
sur la reconstruction de la Coupole de la Halle au 
Blé de Paris’, door Rondelet en ’Le proprietaire 
Architecte’, door Urbain Vitry.
Uit een tweede lijst, opgesteld in 1841, blijkt dat er 
in de loop der jaren geen uitbreiding van de boeken
collectie heeft plaatsgevonden.

Kramms bibliotheek

De meest begaafde leerlingen werden verder in de 
gelegenheid gesteld om te studeren in de door de 
directeur van de bouwkundeafdeling Christiaan Kramm 
bereidwillig ter inzage gegeven ’inderdaad zeer fraaye 
verzameling van bouwkundige plaatwerken, hetgeen 
aan de opwekking van goede smaak zeer bevorderlijk

wordt gemaakt

Deze particuliere boekencollectie van Kramm zal aan 
die ’begaafde leerlingen’ zeker stof tot verdere studie 
hebben geboden. De bewaard gebleven veilingcatalo
gus, geredigeerd door Kramm zelf in samenwerking 
met de Utrechtse boekverkoper J.L. Beijers geeft een 
goed beeld van deze bibliotheek. De catalogus beslaat 
bijna vierhonderd dicht bedrukte pagina’s en telt in 
totaal vierentwintighonderd veilingnummers, waarvan 
verschillende meer boeken omvatten.34 Het 
zwaartepunt wordt gevormd door levensbeschrijvingen 
van kunstenaars en verhandelingen over de 
bouwkunst. Deze laatste categorie, die ongeveer een 
kwart van de hele collectie uitmaakt, interesseert ons 
hier het meest.
Wat op het eerste gezicht het meest in het oog 
springt, is het grote aantal Vitruviusbewerkingen en 
ordenboeken: maar liefst vijf 16de-eeuwse uitgaven 
van De Architectura Libri Decem, van Vitruvius; verder 
moderne Duitse bewerkingen van Vitruvius; orden
boeken van Palladio, Scamozzi, Vignola; Nederlandse 
ordenboeken van Pieter Coecke van Aelst on Vrede
man de Vries; Franse en Duitse bewerkingen van de 
vijf orden, in totaal bijna zestig verschillende 
publicaties, waarvan vele uit de 16de (11) en 17de 
(20) eeuw. Het meest recent in deze reeks is de 
Vignola-uitgave van de Amsterdamse directeur van 
de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, M.G. 
Tétar van Elven: 'De regelen der vijf bouw-orden’, 
uit 1843. Verder is het 18de- en vroeg-19de-eeuwse 
Franse classicisme in Kramms bibliotheek goed 
vertegenwoordigd: Jean-François Félibien, F. en J.F. 
Blondel, I. Rondelet en J.N.L. Durand, om maar 
enkele te noemen.
Ten slotte blijkt Kramm een voor deze jaren opmer
kelijke belangstelling voor de middeleeuwse bouwkunst 
aan de dag te leggen, getuige het grote aantal 
boeken hierover. Van de ruim vijftig publicaties over 
dit onderwerp dateren er slechts zeven van voor 
1840. Hierop kom ik later nog terug.
Ook de Duitse architectuurtheorie en kunstgeschie
denis is voornamelijk vertegenwoordigd met latere 
publicaties uit de jaren veertig en vijftig van mensen 
als: F. Kugler, F. Mertens, F. von Quast, R. 
Wiegmann en H. Hübsch.
Belangrijk is om hier vast te stellen, dat er aan 
geïnteresseerde leerlingen een zeer goed verzorgde 
bibliotheek ter beschikking stond, die misschien niet 
altijd even ’up to date’ was, maar op het gebied van 
het academisch classicisme en op het gebied van 
de middeleeuwse bouwkunst waarschijnlijk tot het 
beste gerekend moest worden, wat Nederland in deze 
jaren had te bieden.35

De prijsvragen

Een vast onderdeel van elke klasse van de bouw
kundige school was de jaarlijkse ’Prijsopgaaf’. Elk jaar 
werd er in drie categorieën, overeenkomend met de 
aard van de drie bouwkundige klassen, getekend naar 
een van te voren opgegeven opdracht.

Voor de laagste klasse bestond deze, zoals gezegd, 
gedurende een periode van bijna veertig jaar uit een 
eenvoudige zuilenorde. De opdracht luidde dan: ’een 
Toscaansch Entrecolonnement’, een ’Romeinsch- 
Dorische Entrecolonnement van drie kolommen met
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piëdestallen’, of ’een Grieksch-Dorische orde’.36 
Opvallend is, dat er over de gehele periode van 1828 
tot 1866 in deze laagste prijsvraagcategorie vrijwel 
uitsluitend getekend werd naar de Toscaanse of 
Dorische orde. Slechts vier maal, in 1856, 1858, 1861 
en 1864 werd er als opdracht een ’Ionische Portique 
met een frontispies’ gegeven.
De tweede prijsvraagcategorie vereiste het ontwerp 
van een eenvoudige bouwkundige gevel, meestal 
omschreven als een gevel van een burgerwoonhuis, 
een winkelpand, een koffiehuis, etc.
Aan het eind van het laatste jaar, dus in de hoogste 
klas, als bekroning van de gehele bouwkundige 
opleiding, konden de leerlingen wedijveren in het 
ontwerpen van een compleet gebouw, waarbij platte
grond, opstand en doorsnede gevraagd werden. De 
gebouwen uit deze categorie waren meestal afkomstig 
uit de sfeer van de openbare ’hogere’ bouwkunst, 
zoals een ’paardenposterij’ (1835), een ’Koninklijk 
postkantoor’ (1836), een ’kleine koornbeurs voor 
eene stad van de tweede rang’ (1837), een ’gebouw, 
geschikt voor de stedelijke nachtwacht en voor de 
brandweerspuit’ (1838), een ’entrepot-dok’ (1840), een 
’kleine hoofdwacht’ (1845), een ’klein stationsgebouw’ 
(1850), etc.37 Een prijsvraagonderwerp van kerkelijke 
aard is gedurende het bestaan van de bouwkundige 
school niet aan de orde geweest.
Het was gebruikelijk in deze hoogste categorie jaarlijks 
een medaille uit te reiken, terwijl de prijswinnaars in 
de lagere categorieën met een boekgeschenk bedacht 
werden. Dit boekgeschenk was zoveel mogelijk in 
overeenstemming met de categorie waarin de prijs 
behaald werd.
Voor de laagste categorie was dit bijvoorbeeld het 
door Kramm uit het Frans vertaalde ’Nieuw uitgevon
den stelsel van timmerwerk, van Louis Laves, architect 
te Hannover, Amsterdam 1844. Ook J. van Straatens, 
’De Vignola der ambachtslieden, of gemakelijke wijze 
om de vijf orden te teekenen’ , Amsterdam 1825; en 
diens latere, ’Verkorte leerwijze der afteekening der 
schaduwen in de bouwkunde’, Amsterdam 1828 
pasten goed bij het eenvoudige karakter van de 
laagste prijsvraagcategorie en werden regelmatig 
uitgeloofd. Verder diende Kramms ’Proeve der 
werkdadige doorzigtkunde, om voor zich de 
zamenstelling te regelen en naar de natuur te teken
en’, Utrecht 1830 regelmatig als boekgeschenk, maar 
dan voor de middenklasse. Aan de hoogste klasse 
werden handboeken als die van J.J. Penn, 'Handboek 
der schoone bouwkunst’, Breda 1841 en W.C. Brade’s 
’Theoretisch en praktisch handboek (...)’, ’s Graven- 
hage 1827-1834, geschonken.

Stadsteekenschool of Teekenakademie

Bij een vergelijking van de hierboven geschetste 
praktijk met de oorspronkelijke, in het Koninklijk Besluit 
van 13 april 1817 geformuleerde eisen, valt één ding 
onmiddellijk op: het in Utrecht aangeboden onderwijs 
overtreft ver het niveau van een gewone stadsteken
school. Hoewel de organisatiestructuur die van een 
tekenschool was -met een directie, die betaald werd 
door het Utrechts Stadsbestuur en door middel van 
jaarlijkse verslagen hieraan verantwoording aflegde- 
vertoonde het curriculum van de Utrechtse ’Stads- 
schoolen voor Teeken- en Bouwkunde’ meer overeen
komsten met dat van een meer prestigieuze tekenaca
demie.

Het K.B. van 1817 verdeelde het onderwijs in de 
beeldende kunsten in drie niveaus: het laagste niveau, 
de stadstekenschool, was bedoeld voor ’alle steden 
van het rijk, wier geringe bevolking dit niet verhin
dert’, in de praktijk steden met tenminste zesduizend 
inwoners. Het midden-niveau werd gevormd door de 
zogenoemde teekenakademiën in de ’grootere steden 
des Rijks’ met veertienduizend inwoners of meer 
zoals Brussel, Brugge en later Rotterdam en Den 
Haag. Het hoogste niveau van onderwijs werd 
gegeven op de Koninklijke Academies van Beeldende 
Kunsten, waartoe het bestaande onderwijs te 
Antwerpen uitgebreid werd en te Amsterdam een 
geheel nieuwe opleiding in het leven geroepen werd. 
Volgens de tekst van dit K.B. is het doel van een 
tekenschool ’om, niet alleen de jeugd, maar ook de 
handwerksman, onderwijs te doen genieten in de 
gronden der teekenkunst, bijzonder in die van het 
teekenen van het menschbeeld, en in de grondregelen 
der bouwkunde [curs. TJB]’.38 Het doel van het 
’middelbaar’ onderwijs op de tekenacademies 
daarentegen, was uitgebreider en strekte zich uit tot 
’het teekenen naar het naakt levend model, of naar 
de in pleister afgegotene beelden der antieken, tot 
het vollediger onderwijs in de bouwkunde [curs. TJB], 
gelijk ook in de gronden der meet- en doorzicht- 
kunde.’39
Het zal duidelijk zijn dat deze laatste formulering 
dichter bij de praktijk van het Utrechtse onderwijs
aanbod staat, dan de vorige. Binnen deze indeling 
diende het onderwijs aan de gewone tekenscholen 
meer gericht te zijn op de ambachtsman, terwijl de 
tekenacademies meer de nadruk moesten leggen op 
de ’Schoone Kunsten’. In een aanvulling op het K.B. 
van 13 april 1817 wordt in 1829 een nieuwe teken
onderwijswet door Koning Willem I uitgevaardigd, 
waarin dit onderscheid nog eens met nadruk bevestigd 
wordt: ’Het meerendeel der Teekenschoolen [heeft] 
een te uitsluitende strekking tot de schoone kunsten, 
met verwaarloozing, min of meer, van de nuttige 
kunsten. (...) De Teekenschoolen zullen, zooveel als 
mogelijk, op die wijze worden ingericht, dat zij 
voornamelijk dienen voor de nutttige kunsten.’40 
Uit de stukken van de Utrechtse opleiding blijkt 
echter, dat de directie er alles aan is gelogen, dit 
onderscheid te vermijden. Niet alleen uit de 
Algemeene Bepalingen opgenomen in het Reglement 
van 1828, maar vooral ook uit het al eerder 
genoemde ’Verslag over de inrigting en de gang van 
het onderwijs aan de Utrechtsche Stadsschoolen, etc.’, 
blijkt, dat de directie zich meer richtte naar de voor
schriften, die golden voor de academies, dan naar 
die voor de tekenscholen.
Immers, in de eerste alinea van dit verslag wordt aan 
de hand van letterlijke citaten uit de tekst van het 
K.B. van 1817 aangetoond, dat het onderwijs aan de 
Utrechtse ’Stadsschoolen’ voldeed aan de in de wet 
gestelde eisen voor een ’Teekenschool’. Hier wordt 
echter aan toegevoegd dat in artikel vijf van dit K.B. 
wordt voorgeschreven, dat dit onderwijs ’in de 
grootere steden des rijks eenigszins zal worden 
uitgebreid en zich zal uitstrekken tot het teekenen 
naar het naakt levend modél of naar de in pleister 
afgegooten beelden der Antieken [voor de Teekenaf- 
deeling], en tot het vollediger onderwijs in de bouw
kunde [curs. TJB] (...).’41 Het verslag verzuimt echter 
hier bij te vermelden, dat deze bepaling van het K.B. 
uitsluitend van toepassing is op ’Teekenakademiën’

Zuidelijke arm van de kloostergang van de Utrechtse Dom. Door: B. van Straaten jr. (1837-1838) Oost-indische inkt, gewassen 
pentekening 52-91,5 cm. TA Utrecht, Hp.3. Dit is de vroegst bewaard gebleven tekening. Van Straaten behaalde hiermee de bronzen 
medaille.

en niet op ’Teekenschoolen’ en dus niet voor Utrecht 
van kracht is!
Ook de inhoud van de bouwkunstlessen, waarbij niet 
slechts de klassieke orden maar het ontwerp van een 
geheel gebouw onderwezen werd, tezamen met de 
aard van de prijsvragen -waar in het tweede en derde 
jaar de ’hogere bouwkunst’ aan bod kwam- tonen ten 
slotte duidelijk de academische pretenties van het 
onderwijs te Utrecht aan.
Uit het voorafgaande mag echter niet de conclusie 
getrokken worden, dat deze nadruk op de estheti
sche academische vorming ten koste zou moeten 
gaan van het onderwijs aan de ambachtsman. De 
directie zag veel meer een synthese op hoger niveau 
tussen kunst en ambacht als doel van de opleiding, 
waarbij de kunst het ambacht zou moeten veredelen. 
Immers, zo lezen we in het verslag: ’Het is toch niet 
te ontkennen, dat onze handwerkslieden, in vergelijking 
met die van andere natieën, zich niet door goeden 
smaak onderscheiden, en dat er somtijds nog veel 
lomps en plomps uit onze vaderlandsche werkplaatsen 
te voorschijn komt.’
Het is dan ook juist daarom, dat de directie zich niet 
tevreden stelt met een uitsluitend ambachtelijk gerichte 
opleiding, maar er trots op is, dat vooral ’die begin
selen, welke de opleiding van den kunstenaar ten 
grondslag hebben, niet geheel zijn verwaarloosd; en 
dat er op deze, onze schooien, voor jeugdige beoe
fenaren der beeldende kunsten gelegenheid bestaat 
tot oefening en ontwikkeling. Naar de meening der 
Directie behoort dat artistieke element op deze 
schooien aanwezig, vooral niet terzijde gesteld, maar 
veeleer aan de ontwikkeling van het schoonheidsge
voel der leerlingen dienstbaar gemaakt te worden.’42

Het onderscheid tussen de ’nuttige’ en de ’schoone’ 
kunsten, zoals dat in het K.B. van 1829 gemaakt 
wordt, heeft voor de directie van de Utrechtse

opleiding dus in het geheel geen betekenis. Sterker 
nog: het onderwijs ontleent haar identiteit juist voor 
een belangrijk deel aan het samengaan van kunst en 
ambacht binnen één opleiding, waarbij van de kunst 
een beschavende werking op het ambacht wordt 
verwacht.

De klassieke zuilenorden in het bouwkunstonderwijs

Het onderwijsaanbod op de Bouwkundige school droeg 
evenals bij de ’Teekenkundige afdeeling’ een traditio
neel, academisch, classicistisch karakter. Dit ondanks 
de nieuwe richtlijnen van het K.B. van 1829 dat 
aandrong op meer aandacht voor de 'nuttige kunsten’ 
naast de ’schoone kunsten’.

Dit K.B. van 1829 -een aanvulling op dat van 1817- 
bekritiseerde de tekenscholen vanwege een te een
zijdige benadrukking van de ’schoone kunsten’ ten 
koste van de ’nuttige kunsten’. Het K.B. doet enkele 
aanbevelingen om hierin verbetering te brengen. Zo 
moet er onder andere meer aandacht geschonken 
worden aan het onderwijs in de wis- en meetkunde.43 
Typerend in dit verband -omdat zodoende toch weer 
aandacht aan de ’schoone kunsten’ werd besteed- 
is de aanbeveling om bij het onderwijs in de bouw
kunde vooral ’zoowel de verklaring en de teekening 
der verschillende bouwkundige orden en van de daar
toe behoorende sieraden, als de teekening en theorie 
der schaduwing en eindelijk de beginselen van het 
wasschen (...) te behandelen.’44 Hieruit blijkt ook hoe 
groot het belang was, dat aan het tekenen als 
bouwkundige vaardigheid werd toegekend.
De kern van het onderwijs bleef dus voornamelijk 
bestaan uit het aankweken van een ’goede smaak’ 
door het kopiëren van de door de ordenboeken 
geleverde voorbeelden en het zich op die manieren 
eigen maken van de voorgeschreven verhoudingen
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en proporties van de verschillende klassieke zuilen
systemen en de daaruit voortvloeiende ornamentiek. 
Hiermee begon het onderwijs in de eerste bouwkun
dige klasse en het vormde vanaf tenminste 1828 tot 
en met 1866 het onderwerp voor de jaarlijkse 
prijsvraag, waarmee het eerste jaar afgesloten werd.

Daarmee vormde het Utrechtse bouwkundig onderwijs 
bepaald geen uitzondering. Voor zover uit het bewaard 
gebleven archiefmateriaal valt op te maken, werd er 
noch op de Academies te Rotterdam en Den Haag, 
noch op de Koninklijke Academie te Amsterdam een 
uitzondering gemaakt op dit exclusieve classicistische 
karakter: het natekenen en bestuderen van de 
klassieke zuilenorden vormde er een hoofdbestanddeel 
van het curriculum.
De bouwkundige lessen aan de ’s Gravenhaagsche 
Teekenakademie (1821-1859) waren even classicistisch 
van aard en inhoud als het uiterlijk van het fraaie 
Academiegebouw (1839) van Zeger Reyers, het eerste 
nieuw ontworpen academiegebouw in ons land. Het 
’Plan voor het onderwijs in de bouwkunde’ komt 
zowel in indeling als in inhoud vrijwel geheel overeen 
met dat van Utrecht en bestond uit het ’onderwijs 
in de vijf Grieksche en Romeinsche Orden, het 
schaduwen naar een projectie, of hoek van 45 
graden, het berekenen van krachten of het vermogen 
van zamengestelde lichamen, het ontwerpen van 
gebouwen, met al derzelver versiering en voornaamste 
deelen der zamenstelling en het maken van bestekken 
en begrootingen.’
Te Amsterdam nam het onderwijs in de vijf orden 
zowel bij het hoger bouwkunstonderwijs aan de 
Koninklijke Academie als bij het bouwkunstonderwijs 
op de tekenacademie een centrale plaats in, zo blijkt 
uit de Reglementen van 1822 en 1842. Blijkens de 
bewaard gebleven ’Aanspraak bij de opening van de 
bouwkundige lessen’ uit 1826, begon de toenmalige 
directeur van de bouwkunstafdeling aan de Konink
lijke Academie, G. van der Jagt, zijn onderwijs met

een inleiding in de architectuurgeschiedenis, ’van de 
vroegste tijden tot op de huidigen dag’. Hieruit werden 
vervolgens ’de grondregelen der kunst (...) en de 
ware verhoudingen en het gebruik der bouworden’ 
afgeleid.48 Van der Jagts architectuuropvatting is 
gebaseerd op het zich eigen maken en verder 
ontwikkelen van de ’eenvoudigen en edelen smaak 
der Grieken en Romeinen (...) Men kan noch de 
bouwwijze der Grieken, noch die der Romeinen 
slaafsch kopiëeren, maar men moet zich hunne edele 
vormen gemeenzaam maken, en in het schoone en 
geestrijke hunner voortbrengselen indringen, ten einde 
daardoor in staat te geraken om op eene redelijke
en doeltreffende wijze te kunnen navolgen en
x > 49toepassen.

In de loop der jaren was dit onderwijs in de vijf 
orden nauwelijks aan verandering onderhevig, ondanks 
de steeds toenemende klachten erover. Een van de 
eerste theoretici die de nadelen van deze eenzijdig
heid aan de kaak stelt, is de invloedrijke Amsterdamse 
architect J.H. Lehman (1828-1910) van 1867 tot 1876 
voorzitter van de Maatschappij tot Bevordering der 
bouwkunst. In 1861 betoogt deze in de het orgaan 
van die Maatschappij: ’Ook de helaas! zoo gemakke
lijke methode, om den leerling te doen aanvangen 
met en te doen bezwijmen voor een vijftig tal 
teekeningen van de vijf kolom-bouworden, (die van 
voorbeelden, in lijsten en achter glazen, of van de 
ordekaart netjes moeten worden overgemeten,) moest 
geheel worden afgeschaft.’
Zijn ooggetuigeverslag van dit onderwijs toont aan hoe 
slecht in deze jaren praktijk en theorie op elkaar 
aansloten: ’Ziet die akademische leerlingen veelal 
wachten en snakken op het bengelen der klok om 
naar huis te mogen gaan; ze hebben in den regel 
hun teekengereedschap een kwartier vóór het 
heengaan weggeborgen, en wachten geeuwend en 
onrustig het genadig uurtje af; ziet ze als wilde 
beesten uit hunne hokken losbreken, op straat geweld

Crypte St. Pieterskerk door K. Vlaanderen. (1839-1840) Oost- 
indische inkt, gewassen pentekening, ingekleurd met aquarel. 
63-98 cm. TA Utrecht lb.5.2 B. Beloond met de zilveren medaille.

en schandaal maken, niettegenstaande de meest 
zorgvuldige maatregelen van politiebeambten, en vraagt 
het hun, met wat liefde en ernst ze werken aan die 
miniatuur-ordeteekeningen, aan die voluten, aan die 
korinthische bladen; ziet eens b.v. hoe de smidsjon
gen in het klein, met een kraaijen-pennetje eenige 
volute aan het voorbeeld zoekt te evenaren, en hierin 
niet slagen kan, omdat hij geen tittel of jota van zijn 
werk begrijpt; hij heeft van bladen-anathomie en van 
de voluten, abaken, kanneluren, astragaaltjes en wat 
dies meer zij, nooit eenige verklaring ontvangen, maar 
wel trilt hem nog zijn pols door den voorhamer of 
door het blaasbalg trekken, wel zijn zijne schouderbla
den en gewrichten gezwollen; hoe zal de jonge man 
ook zonder de minste preliminaire studie slagen? 
Genoeg, hij is tot de ordeteekening No. 24 gekomen, 
snakt naar kennis die hij nodig heeft, maar moet 
eerst nog 26 andere ordeteekeningen maken, waartoe 
hij reeds bij voorraad heeft uitgerekend, dat met vlijtig 
werken, hem nog drie volle jaren noodig zijn. De 
steenhouwersjongen teekent in het klein portieken van 
kolossale afmeetingen (...); de stukadoorsgezel teekent 
de kolomschacht met bijbehooren (...), kortom, ieder, 
wat hij ook worden wil, teekent de vijf kolom-orden, 
opzij, van boven, van onderen, in plan en opstand, 
in doorsnede klein en groot, naakt en gekleed, met 
en zonder bladeren, enz. enz., en dikwerf zonder dat 
hij er noemenswaardig nut door kan opdoen.
Nog in 1877 op de jaarlijkse Algemeene Bijeenkomst 
van Leden van de Maatschappij bleek de centrale 
plaats van de klassieke zuilensystemen en het gebruik 
van de ordeboeken van Vignola en Bosboom in het 
bouwkunstonderwijs de gemoederen te kunnen bezig
houden.51
J.W. Schaap, zelf bouwkunstdocent aan de Haag- 
sche tekenacademie in de jaren zestig en auteur van 
een leerboek over het bouwkundig perspectieftekenen 

, bevestigt het beeld van de vijf orden in het 
toenmalige bouwkunstonderwijs: ’Nog in 1845 de 
teekenakademie te Amsterdam bezoekende, zag men 
de lijstgeleden [geledingen, TJB] volgens de door den 
Heer Tétar van Elven, directeur voor de bouwkunst 
bij de Koninklijke Akademie aldaar, nieuw bewerkte 
Vignola of regelen der vijf bouworden als wetgevende 
macht voor de beginselen der bouwkundige school 
dienen.’
Ook Schaap laat zich kritisch uit over dit soort 
bouwkunstonderwijs en koestert wat dit betreft blijkbaar 
pijnlijke herinneringen: ’Ons, die van de bouwkundige 
school afkomstig zijn, blijven de wanhoopige pogingen

nog leevendig in herinnering, toen wij de eerste maal 
een passer in de handen kregen, om te beginnen een 
verticale lijn, door den onderwijzer ons voorgeschrapt, 
in zestig gelijke deelen te verdeelen, teneinde tot 
moduulschaal te kunnen dienen, om reeds eenige 
weeken later de zachtvloeijende lijn eener kolom
schacht te construeren en deze met beevende hand 
geinkt te krijgen, en hoe aan het teekenen dier vijf 
kolommen tusschen twee evenwijdige lijnen de groote 
prijs der eerste klasse verbonden was, en de 
inspanning, die zoodanige tijdverspillende bezigheid 
kostte.’

Hoe terecht de kritiek van Leliman en Schaap (en 
vele anderen) in deze jaren op de dan kennelijk al 
verouderde academische opvatting van het onderwijs 
in de vijf orden ook ook moge zijn: duidelijk is in 
ieder geval dat Utrecht met dit soort academisch 
classicistisch bouwkunst-onderwijs geen uitzonderings
positie innam.

II HET ’GOTISCH ACHITECTUURTEEKENEN’

In 1834 wordt er echter op het traditionele, 
classicistische en academische karakter van dit 
onderwijs een opmerkelijke uitzondering gemaakt. In 
dat jaar namelijk wordt er een nieuwe afdeling aan 
het Utrechtse bouwkunstonderwijs toegevoegd, het 
zogenoemde ’Gothische Architektuurteekenen’. Bij de 
Gemeentelijke Archiefdienst te Utrecht is een concept 
van een rede bewaard gebleven, die naar alle 
waarschijnlijkheid door Kramm is geschreven ter 
gelegenheid van de eerste prijsuitreiking in dit vak 
in 1835.53 Hierin neemt hij de gelegenheid te baat 
nog eens duidelijk uit te leggen wat het nut en de 
bedoeling is van deze nieuwe vorm van onderwijs. 

’Een nieuw soort oefening...’

Allereerst noemt Kramm het vak ’een nieuw soort 
oefening, (...) namelijk, die van [de] Gothische 
bouwtrant’. Dit vak kon juist in Utrecht met succes 
onderwezen worden, aldus Kramm, omdat er in deze 
stad nog zoveel gotische monumenten bewaard zijn 
gebleven: ’Van de Gothische bouworde bezit Utrecht 
eene der voortreffelijkste overblijfselen in de Domkerk, 
welke onder de schoonste gebouwen dier orde met 
regt wordt gerangschikt.’54
Opvallend is ook Kramms vermelding van de in 
Utrecht nog aanwezige voorbeelden van de romaanse 
bouwkunst. Hij gebruikt echter nog niet de term 
romaans, maar de op dat moment ook in Duitsland 
en Engeland in zwang zijnde terminologie: ’Belangrijke 
overblijfselen van den oude bouworden zijn nog in 
Utrecht aanwezig, zelfs schijnen er eenige van den 
Bijzantijnschen, anders Saxischen genoemd, welke de 
Gothische vooraf ging -zoo werd onder anderen in 
de toren der Nicolaaskerk door den beroemden, te 
vroeg aan de wetenschappen onttrokken Leidschen 
Hoogleeraar Reuvens sporen van den overouden 
bouworde opgemerkt. Zij schijnen ook in de kolommen 
zichtbaar te zijn.’55
Kramms tekst duidt op een voor deze jaren opmer
kelijke interesse voor de architectuurgeschiedenis van 
de middeleeuwen. Hij vraagt zich af, ’Welligt zoude 
in deze stad gebouwen zijn aan te wijzen, welke in 
tijdrekenkundige orde gerangschikt, de geschiedenis 
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Opstand St. Jacobskerk door G.M.Werson. (1842-1843) Gewassen 
pentekening, Oost-indische inkt. 68,5-99 cm. TA Utrecht Jb. 1.4 
B. Werson kreeg hiervoor slechts een getuigschrift.

Plattegrond St. Jacobskerk, door I. van Straaten (1841-1842) Oost- 
indiscne inkt Pentekening. 65,5-83 cm. TA Utrecht Hf. 138 D. Ook 
aan het opmeten en tekenen van plattegronden werd veel aandacht 
besteed.

der bouwkunde zouden [....uitbreiden? (onleesbaar)].’ 
Het doel van dit vak voor het bouwkunstonderwijs was 
tweeledig: ten eerste het algemene doel van het zich 
oefenen in het bouwkundig tekenen, zoals dat ook 
voor de hele bouwkundige afdeling gold. Kramm

achtte het ’meer algemeen nuttig ter beoefening der 
kunst om bestaande gebouwen naauwkeurig te leeren 
opmeeten, daarvan grond- en opstandteekening te ver
vaardigen, zoo leert toch de kweekeling zijn verstand 
scherpen, en hetgeen hij in de lessen opgezameld 
heeft in dadelijke toepassing brengen; hij leert de 
onderscheidene deelen van een gebouw ieder op zich 
zelve onderzoeken.de lengte en breedte en hoogte 
onder één oogpunt verzamelen; dit meetkundig 
afteekenen en in verband voor [te] stellen.’
Met name vraagt Kramm aandacht voor de wijze 
waarop het gotische ornament is vormgegeven. Zo 
moest de leerling 'al de bijzonderheden der sieraden, 
waarin de gothische bouwtrant zoo rijk is, opmerken, 
de punten, waaruit de kromme lijnen getrokken zijn, 
opzoeken, ten einde de figuuren te leeren afteekenen, 
die door snijding of vereeniging van cirkelbogen 
worden gevormd. Hetgene hij uit de meetkunde heeft 
geleerd, past hij aldus op de bouwkunde toe.’ 5 
Ten tweede kon op deze manier het theoretische met 
het praktische worden verenigd. Zoals bij het reguliere 
classicistische bouwkunstonderwijs was ook hier de 
achterliggende gedachte, dat kunst en ambacht een 
eenheid moesten vormen. Kramm verwachtte, dat 
een goede beheersing van het ontwerpen en tekenen 
in gotische stijl zijn leerlingen zal helpen een aandeel 
te verwerven in de bouwpraktijk. Opvallend hierbij is 
dat hij er kennelijk niet aan twijfelde, dat de neogotiek

een behoorlijk aandeel zou hebben in de moderne 
bouwkunst. Kramm is er van overtuigd, dat ’indien 
éénmaal de smaak voor [de] Gothische bouwtrant 
in ons vaderland maar doordrong, bekwame bouw
kunstenaars hierdoor in deze stad gevormd [natuurlijk 
aan Kramms eigen bouwkunstopleiding] de voorkeur 
bij het vormen van teekeningen en het ontwerpen van 
deszelven éénmaal te beurt zouden vallen.’ 57 
Hij wijst in dit verband op ontwikkelingen in het 
buitenland, waar 'bij vernieuwing een bijzondere 
aandacht wordt gevestigd’ op de gotiek. Het 
toenemend historisch onderzoek, aldus Kramm, bevor
dert daar niet alleen behoud en herstel van 
middeleeuwse architectuur, maar stimuleert ook nieuw
bouw in gotische vormen: ’Zoo in Engeland als in 
Duitschland worden de oude gebouwen naauwkeurig 
onderzocht, zij, die vervallen zijn of die door de 
werking van tijd en omstandigheden geleden hebben, 
worden in de geest der oorspronkelijke bouworde 
hersteld.
Zelfs worden er nieuwe [...?] gebouwen in dien 
Gothischen smaak vervaardigd, en, zoo schijnt deze 
zich na een lange verwaarloozing weder te verleven
digen.’58

Het ’Prijsteekenen’

Ook het stadsbestuur zag kennelijk wel voordeel in 
dit nieuwe onderwijs in de gotiek. Vanaf het eerste 
jaar van invoering werd een prijsvraag georganiseerd, 
bestaande uit het opmeten en natekenen van een van 
te voren door Kramm geselecteerd hoogtepunt uit het 
Utrechtse middeleeuwse monumentenbestand. 
Hiervoor werden jaarlijks door de gemeentelijke 
overheid beschikbaar gestelde medailles en getuig
schriften uitgereikt, gelijktijdig met de uitreiking van 
de van Rijkswege verstrekte ereprijzen en getuig
schriften voor de tekenafdeling. De voorgeschreven 
onderwerpen, een summiere beoordeling van de teke
ningen en de namen van bekroonde leerlingen zijn 
bewaard gebleven in de ’Processen verbaal van de 
Beoordeeling der Prijsvragen 1834-1866’ bij de 
Gemeentelijke Archiefdienst te Utrecht 59. Aan de 
hand hiervan was het mogelijk bijna alle bekroonde 
prijsvraagtekeningen terug te vinden in het Prenten
kabinet van de Topografische Atlas aldaar.
Hoe de gang van zaken rond het prijstekenen in de 
praktijk precies was geregeld, is niet helemaal duide
lijk. Gebruikelijk was in ieder geval dat de resultaten 
anoniem werden ingeleverd. De identiteit van de 
vervaardiger kon achteraf afgeleid worden uit het 
motto, aangebracht op het tekenvel. Een kopie 
hiervan, tezamen met de naam van de vervaardiger 
werd in een gesloten envelop bij de tekening 
ingeleverd. Zo hoefde alleen van de bekroonde 
tekeningen de identiteit van de vervaardigers bekend 
gemaakt te worden. Waarschijnlijk werd deze 
procedure zowel bij het bouwkundig als bij het gotisch 
prijstekenen gehanteerd. Op alle bewaard gebleven 
tekeningen bevinden zich deze motto’s, terwijl bij de 
’Processen verbaal van de Beoordeeling der
Prijsvragen’ voor sommige jaren de enveloppen met 
naam en mottobriefje bewaard zijn gebleven. 
Beoordeling vond plaats door een speciale commissie 
van drie deskundigen, benoemd uit de leden van het 
al eerder genoemde tekengezelschap ’Kunstliefde’. 
Deze verzorgden ook de uitreiking, die vaak een 
feestelijk karakter droeg. In bewaard gebleven

Graftombe Bisschop van Egmond in de Domkerk, door A. van 
Cuylenburg (1849-1850) Gewassen pentekening Oost-indische inkt 
52,5-83 cm. Na de bronzen medaille van 1847 won Van 
Cuylenburg nu de zilveren medaille.
Motto hiervoor was een boompje.

programma’s wordt gesproken van toespraken en 
plechtige uitreikingen van medailles, getuigschriften 
en boekgeschenken, één en ander omlijst met 
muziekuitvoeringen. Per jaar werden een zilveren en 
een bronzen medaille uitgereikt. Verder werden 
getuigschriften en eervolle vermeldingen uitgeloofd. 
Alle prijswinnaars ontvingen een boekgeschenk. Zoals 
dit bij de reguliere (classicistische) prijsvraagcate- 
gorieën het geval was, was ook het boekgeschenk 
bij het ’Gothisch Architectuurteekenen’ in overeen
stemming met de aard van de prijsvraag. 

Onderwerpen

Tot en met 1848 werd er naar middeleeuwse onder
werpen getekend. In de meeste gevallen betrof het 
gotische monumenten, zoals de St. Janskerk (1835), 
de Dom (1837; 1838; 1847; 1848), de Jacobikerk 
(1842; 1843), of de Kapittelzaal (1845; 1846). In 
1839 fungeerde de romaanse kloostergang van de 
Ste.-Marie als voorbeeld, het jaar daarop de nog 
oudere crypte van de St.-Pieterskerk, die in 1855 
eveneens op het prijsvraagprogramma stond. Voor de 
laatste maal werd er in 1856 naar een middeleeuws 
voorbeeld getekend, nl. naar de gevel, ’waarin zich
de ingang van de Domkerk aan de oostzijde bevindt.- 
>60
Een opvallende kentering in de onderwerpkeuze vond 
plaats in de jaren vijftig. Nadat in 1849 de vroeg-
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Opstand Catharijnepoort door H.T.Rijnbout (1843-1844).
Gewassen pentekening Oost-indische inkt. Zeer fraai ingekleurd. 48,5-68 cm. TA Utrecht Dc. 5.33 A.

Wittevrouwenpoort door H.F.Lancee (1857-1858).
Gewassen pentekening Oost-indische inkt, zeer fraai ingekleurd. 
76-54 cm. TA Utrecht Dc. 9.60 B.
De zilveren medaille kwam hiervoor aan hem toe. (atb. rechts)

Binnenzijde Wittevrouwenpoort door H.F.Lancee (1857-1858) 
Gewassen pentekening Öost-indische inkt, zeer fraai ingekleurd. 
63-54 cm. TA Utrecht Dc. 9.60 C. (afb. boven)

gö

renaissance cenotaaf voor bisschop Joris van Egmond, 
de zogenoemde bisschopsstoel, (gedateerd 1549), op
gegeven werd, volgden vanaf 1850 een reeks 16de- 
en I7de-eeuwse woonhuizen.61 Na een kort middel
eeuws intermezzo, met de crypte van de St.-Pieters- 
kerk (1855) en de ingang van de Dom aan de oostzij
de (1856) volgden er vanaf dat jaar nog slechts clas
sicistische prijsvraagonderwerpen. 62
Opmerkelijk is verder, dat nog tot in 1856 de om
schrijving: het ’Gothisch Architectuurteekenen’ wordt 
gebruikt, terwijl in een verslag van 1858 slechts ge
sproken wordt van ’afteekening van merkwaardige of 
karakteristieke gebouwen’.63 Kennelijk is er in de late 
jaren vijftig een verschuiving opgetreden in het denken 
over en de waardering voor gotische of middeleeuwse 
bouwkunst. De middeleeuwse prijsvraagonderwerpen 
hebben in de jaren vijftig plaats gemaakt voor meer 
classicistische voorbeelden uit de 16de en 17de eeuw. 
Toch blijft het historische karakter van de prijsvraag 
gehandhaafd. Moderne gebouwen, dat wil zeggen 
gebouwen uit de 18de of 19de eeuw, komen niet als 
tekenvoorbeeld in aanmerking.
In enkele gevallen heeft bij de onderwerpkeuze ook 
het aspect van documentatie van teloor gaand 
historisch erfgoed een rol gespeeld. Zo zijn onder 
andere de Catharijnepoort (1844) en de Wittevrou- 
wenpoort (1858) vlak voor afbraak onderwerp van de 
prijsvraag. (Afbeeldingen op de vorige pagina).

De eerste opdracht waarnaar getekend moest worden,

was het laat-gotische koor van de Janskerk. Kramm 
toont zich in zijn rede tevreden met dezo eerste 
resultaten. Alle ingeleverde tekeningen droegen blijk 
van ’vlijt en zorgvuldige opneeming’. Toch zou Kramm 
graag meer aandacht hebbben gezien voor het 
architectonisch detail, met name voor de grillige, 
laatgotische venstertraceringen van de Janskerk’ nog 
kerkramen zoude noodig zijn om den hoogsten prijs 
te behalen.’ 65
Dat jaar werd de zilveren medaille dus niet uitgereikt. 
Niet alleen vanwege gebrek aan niveau, maar ook 
om didactische redenen, nl.: ’om door den toekenning 
van den hoogsten eereprijs niet [te wekken?] het 
denkbeeld van volmaaktheid, een denkbeeld tewelk 
zoo ligt verleidend is daar het van verdere oefening 
terughoudt.’
Wel werd er een bronzen medaille, in zilver gevat, 
uitgereikt aan de leerling Evert van den Berg. Deze 
zou het jaar daarop, in 1836, de dubbele medaille 
in de hoogste klasse van de bouwkunde winnen. Bij 
de uitreiking werd verder ’eenig plaatwerk van 
gothische gebouwen’ aan de prijswinnaar geschonken 

. Ook in het tweede jaar van de opleiding 1835-
1836 kwam het weer niet tot een uitreiking van de 
zilveren medaille. Wel won Bruno van Straaten een 
bronzen medaille. Helaas is zijn tekening niet bewaard 
gebleven. Het opgegeven onderwerp wordt ook niet 
nader gespecifiëerd in de beoordelingen. In 1836-
1837 echter wint Van Straaten wederom de bronzen 
medaille 67, terwijl de zilveren medaille nu voor het

eerst toegekend wordt en wel aan C. Ostermans. 
Prijsvraagonderwerp is de opstand van de zuidelijke 
arm van de kloostergang van de Utrechtse 
Dom. Vanaf dit jaar wordt vrijwel jaarlijks de zilveren 
medaille uitgeloofd en zijn, behoudens de hier 
genoemde uitzonderingen, de prijswinnende tekeningen 
alle bewaard gebleven.

Beoordelingscriteria

Uit de schaarse opmerkingen in de ’beoordeelingen’ 
kan men zich enigszins een beeld vormen van het 
soort tekening, dat de commissie als ideaal voor ogen 
stond.

In de eerste plaats diende de bouwkundige schaal 
in. overeenstemming te zijn met de door opmeting 
gevonden waarden en met het opgegeven programma. 
Waarheidsgetrouwe reproductie -’de meest gelijkende 
voorstelling’ van het opgegeven gebouw- gold als een 
zeer belangrijk vereiste.
In enkele gevallen ging de beoordelingscommissie 
zelfs zover eigen opmetingen te verrichten, teneinde 
zich van een correcte maat en schaal te vergewissen. 
Dit was bijvoorbeeld het geval in het jaar 1841-1842. 
De commissie, bestaande uit P. van Loon, J. van 
Maurik -de toenmalige stadsarchitect- en G.W. De 
Keth -zogenoemd Stadskameraar te vergelijken met 
de moderne directeur van Openbare Werken- stond 
voor de taak drie prijsvraagtekeningen naar de plat

tegrond van de Jacobikerk te beoordelen. Zij beslui
ten, op grond van de tekeningen alleen niet te 
kunnen oordelen en beleggen een aanvullende verga
dering in de Jacobikerk ’om de voornaamste teeke- 
ningen bij eene locale inspectie van het inwendige 
der St.-Jacobskerk nader te vergelijken.’ De 
commissieleden komen na eigen opmetingen tot de 
slotsom dat ’aan geene der ingekomen ontwerpen 
dien graad van naauwkeurigheid of volkomenheid kan
worden toegekend om daarvoor de bij de prijsvraag 

68uitgeloofde médailles te kunnen toewijzen.’
Nog in 1863 wijst de commissie er op, dat ’eene 
onnauwkeurigheid, welke, waar het bijzonder op 
juistheid in de afmeetingen en in dergelijke détails 
van bouwkundigen aard aankomt, niet over het hoofd 
gezien mag worden, en ook niet door fraayheid van 
teekening kan vergoed worden.’ 9
Toch vond de commissie de kwaliteit van de archi- 
tectuurtekening -de ’fraayheid van teekening’- ook een 
belangrijk criterium. Een ’slordige behandeling’ van 
de tekening kon een reden zijn waarom bekroning 
niet plaats vond.70 Verder was een onduidelijke of 
slappe tekentechniek, bij de aandacht die de commis
sie had voor architectonische details, natuurlijk uit den 
boze. De nadruk lag op een strakke, duidelijke lijn
voering, waarbij een nauwkeurige aanduiding van de 
contouren van de architectonische vormen belangrijker 
gevonden werd dan een driedimensionale suggestie 
van diepte.
Ook het kleurgebruik diende slechts bij te dragen aan 
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Voorstraat 14 'De Koning van Portugal’ door M.C.Bennik. (1849- 
1850) Gewassen pentekening Oost-indische inkt. Zeer fraai 
ingekleurd met aquarel. 85-50 cm. TA Utrecht ’Voorstraat 14 1850’. 
Motto: ’Aldus ontrukt men aan vergetelheid, 't geen dreigt te vallen 
door den tijd.’ Benniks tekening werd door de beoordelings
commissie bekritiseerd vanwege te uitbundig kleurgebruik.
Bennik behaalde dan ook geen medaille.

een verheldering van de omtrekken, van een schilder
achtige naturalistische benadering kon geen sprake 
zijn. Dit ervoer M. Bennik, wiens tekening van de 
’Koning van Portugal’, Voorstraat 14 voor de wedstrijd 
van 1850 door de commissie bekritiseerd werd, omdat 
’ten gevolge van het kleuren, men minder over de 
zuiverheid der lijnen heeft kunnen oordeelen.’71 
Een te bont kleurgebruik kon de beoordeling eveneens 
schaden. In 1856, bij de bespreking van de tekenin
gen van de opstand van de ingang van de Dom aan 
de oostzijde, waarschuwde de beoordelingscommissie 
’jonge lieden, die naar dezen prijs dingen, (...) zoowel 
tegen het gebruik maken van teveel kleuren om effect 
te maken als tegen een te flaauwe behandeling, 
waardoor de vooruitspringende gedeelten te weinig 
uitkomen.’72

Dergelijke opvattingen waren in deze tijd zeker niet 
ongebruikelijk. Ook al gelden de hier geformuleerde 
criteria voor het gotisch architectuurtekenen, ze zijn 
duidelijk onderdeel van een -ook in het buitenland- 
algemeen geaccepteerde classicistische opvatting over

het academisch tekenen.
De toenmalige directeur van de bouwkunst aan de 
Koninklijke Academie te Amsterdam G. van der Jagt 
geeft in de al eerder aangehaalde ’Aanspraak’ uit 
1826, een helder beeld van wat hij verstaat onder 
een correcte tekentrant voor architectuurtekeningen. 
Hij citeert hiervoor de Italiaanse theoreticus Milizia, 
die de tekenkunst vergelijkt met de schrijfkunst: 
’Evenmin als de schoone schrijfkunst den geleerden 
of redenaar zal vormen, even zoo min zullen de 
heerlijkste handgrepen der teekenkunst den architect 
voortbrengen.’
Hiermee ontkent Van der Jagt geenszins het belang 
van het tekenen voor de aankomende bouwkundige. 
Integendeel: ’Wij [Van der Jagt] raden den jongen 
beoefenaren aan, zoo veel mogelijk zich op het juist 
en naauwkeurig teekenen toe te leggen. Teekeningen 
zijn de eenvoudigste spraak en voorschriften voor 
bouwmeester en werkman. Zij geven duidelijk te 
kennen wat men bedoelt; maar het schilderachtig 
wasschen en kleuren dier teekeningen is dikwijls 
noodeloos en schadelijk, vooral wanneer zij voor 
kenners worden vervaardigt. De onkundige alleen 
wordt door dien uiterlijken tooi misleid en bedrogen. 
En daar de edele en zuivere bouwkunst eene vijandin 
is van alle onnoodige sieraden en bijvoegsels, zoo 
moeten ook alle bouwkunstige teekeningen met 
juistheid, kiesheid en zedigheid, zonder weelde, zonder 
aanmatiging, zijn vervaardigd, vooral moeten in dezelve 
vele en harde kleuren, sterke schaduwen zijn 
vermeden, opdat zij den onkundigen of oppervlakkigen 
beschouwer niet misleiden en in eenen ijdelen waan 
brengen.’73
In de jaren vijftig maakt deze strenge, sobere 
opvatting van het bouwkundig tekenen -onder invloed 
van Engelse en Duitse bouwkundige plaatwerken- 
allengs plaats voor een meer naturalistische ’picturale’ 
tekentrant. Naast een uitbundiger kleurgebruik wordt 
dan ook meer gebruik gemaakt van landschappelijke 
of stedebouwkundige omgevingselementen als bomen, 
luchten, personages of het stedelijk decor. Deze 
gestoffeerde architectuurtekening is dan uiteraard niet 
meer in het platte vlak gehouden, maar maakt gebruik 
van een perspectivische voorstelling.
De hier al eerder aangehaalde J.H. Lehman betoonde 
zich een uitgesproken voorstander van een dergelijke 
naturalistische tekenstijl.74 In zijn antwoord op een 
vraag in de Bouwkundige Bijdragen over het al dan 
niet geoorloofd zijn van het ’met kleuren opwerken 
van bouwkunstige teekeningen’ stelt hij: ’De artistieke 
en levendige teekenmethode (...) is uit het noorden 
van Duitschland en Engeland tot ons gekomen, en 
wanneer nu bij dergelijke voorstelling de andere bouw
kundige studiën niet worden verwaarloosd, dan mag 
en moet men het gevoelvol en duidelijk opwerken met 
natuurlijke kleuren van bouwkundige teekeningen, als 
een zeer voortreffelijk verschijnsel van onzen tijd 
beschouwen. (...) Alhoewel eenig bouwontwerp zich 
alleen door zijne innerlijke waarde (...) moet 
aanbevelen, zoo mag men die lijnen en vormen in 
waarde, in esthetischen zin verhoogen, door ze van 
elkander te scheiden en overeenkomstig de bestaande 
nuances in de kleuren van het bouwmateriaal (der 
natuur nabij) voor te stellen.’75
Kleurgebruik als esthetisch middel en als verduide
lijking van de constructieve voorstellling van het 
bouwkundig ontwerp is dus geoorloofd, tenzij het de 
grenzen van het natuurlijke overschrijdt.

Poortje Herenstraat 27 door J.H.Henstedt (1858-1859) Gewassen 
pentekening Oost-indische inkt, fraai ingekleurd. 63,5-47 cm. TA 
Utrecht Herenstraat 27 1859 1.
Motto: ’Door Oefening Beter.’

Karakterisering

De bovenstaande opvattingen zijn zonder moeite terug 
te vinden bij de bekroonde tekeningen.
Het zijn alle met Oostindische inkt opgewerkte 
potloodtekeningen van zeer fors formaat op dik wit 
geschept papier. De tekeningen zijn op een enkele 
uitzondering na gewassen, dat wil zeggen: met 
aquarel of verdunde inkt -vaak in verschillende lagen 
over elkaar- van kleur of van grijstinten voorzien. 
Soms is er slechts met zwarte of sepiakleurige inkt 
en penseel gewerkt om enkele vlakken in te vullen. 
Verder zijn de tekeningen geschaduwd. Dit zoge
noemde ’schaduwen’ was een ook in deze tijd 
gangbare methode om de over het algemeen twee 
dimensionale tekeningen een zekere dieptesuggestie 
mee te geven. Alle tekeningen hebben aan de onder
zijde een zogenoemde schaalstok, waarbij de hellende 
lijn de verdeling in tienden geeft. Plattegronden en 
gevelopstanden zijn op dezelfde schaal getekend. 
Menig leerling heeft toch veelvuldig gebruik gemaakt 
van het aquarelleerpenseel om zijn tekeningen door 
middel van een afwerking in kleur een fraaier aanzien 
te geven. Ongeveer een derde van alle tekeningen 
is met waterverf ingekleurd, waarbij de opmerkingen 
van de beoordelaars over kleurgebruik goed in acht 
zijn genomen. Spectaculair ingekleurde, bonte tekenin
gen zal men hier tevergeefs zoeken. Zachte inge-
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Bruntenhof (abusievelijk vermeld op tekening: Leeuwenberggasthuis) 
door H.A. van Baaren. (1863-1864) Gewassen pentekening Oost- 
indische inkt. 67-47 cm. TA Utrecht Zi. 3.2.1. Motto: 'Ik zend dit 
in met goede hoop, dat ik daarop de prijs beloop.'
Inderdaad won Van Baaren de zilveren medaille.

houden pasteltinten overheersen. Meestal blijft het 
kleurgebruik beperkt tot een of slechts enkele kleuren, 
bijvoorbeeld rood voor baksteen, geel voor houtwerken 
blauwachtig grijs voor natuursteen. Het kleurgebruik 
neemt in de loop der jaren toe, waarbij er vanaf het 
midden van de jaren vijftig vooral bij de latere 
woonhuisgevels en poortgebouwen sprake is van een 
meer uitbundig en naturalistisch kleurgebruik.
Pas vanaf 1859 is er een enkele maal sprake van 
een duidelijk perspectivische weergave, bijvoorbeeld 
bij de tekening van het poortje Herenstraat 27 door 
J.H. Henstedt en het poortje van het Bruntenhof door 
Van Baaren uit 1864.
Het is duidelijk, dat de leerlingen zich bijzonder veel 
moeite getroostten om de details waarheidsgetrouw 
af te beelden. Zolang gebruik gemaakt kon worden 
van passer, steekpasser, lineaal, parallellineaal en de 
al dan niet verstelbare tekenhaak maken de 
tekeningen een zeer verzorgde indruk. Profileringen 
en geometrische architectonische ornamenten zijn 
vrijwel altijd correct weergegeven. Bij ornamentiek van 
meer organische vormgeving, waarbij er uit de hand 
getekend moest worden, overschreden de meeste 
leerlingen de grenzen van hun mogelijkheden. 
Hetzelfde geldt voor het schaduwen van de 
tekeningen. Hoewel tijdens de opleiding wel aandacht 
werd besteed aan het schaduwen of wassen -het 
vormde een vast onderdeel van de lessen in de
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Doorgang Domkerk Oostzijde door A. van Cuylenburg (1847-48) 
Gewassen pentekening Oost-indische inkt. TA Utrecht Hf 12. 
Hiervoor werd Cuylenburg beloond met een bronzen medaille.

perspectiefleer-, bereikten de leerlingen hierin niet 
die precisie en perfectie, die we bijvoorbeeld wel 
kennen van de betere 19de-eeuwse architectuur- 
tekeningen. Kennelijk geraken we hier de aan grens 
van de mogelijkheden van zowel opleiding als leer
lingen.
Zo zijn bijvoorbeeld de kleine genii op het grafmonu
ment van de Gravin van Solms en de leeuwtjes in 
het wapen boven de doorgang van de Witte 
Vrouwenpoort zeer onbeholpen en schematisch 
weergegeven. Ook de weergave van gotische 
ornamentiek heeft onder dit gebrekkige handtekenen 
veel te lijden. Een aardig voorbeeld vormen de beide 
tekeningen van de ’Ingang der Domkerk aan de 
Oostzijde’, de opdracht uit 1847-’48. H.T. Rijnbout 
heeft zich hierbij het minst aan de waarheid 
gehouden, zijn weergave draagt, ook door de harde 
gladde contouren, een onmiskenbaar neogotisch 
karakter. Op de tekening van A. van Cuylenburg is 
aan de beschadigde profileringen goed te zien in welk 
een deplorabele staat het zuidoost-portaal zich in deze 
jaren bevond.
Ten slotte wil ik hier nog wijzen op drie tekeningen 
van de sacristiedeur. Hoewel vrijwel gelijk in schaal 
en afmeting, verschillen de drie versies onderling 
nogal in de weergave van de gotische ornamentiek, 
waarbij zelfs de juiste schaal van bijvoorbeeld blad
en rankwerk uit het oog is verloren.

Doorgang Domkerk Oostzijde door H.T. Rijnbout. (1847-1848)
Gewassen pentekening Oost-indische inkt. 93,5-62 cm. TA Utrecht 
Hf 11. Rijnbout kreeg hiervoor de zilveren medaille. Zijn motto 
hiervoor was dan ook een vishaakje.

III VERANDERENDE OPVATTINGEN OVER HET 
’ANTIEKE’ EN DE NEOGOTIEK IN DE JAREN 
DERTIG

Door de introductie van het ’Gothisch Architectuur- 
teekenen’ in 1834 in het bouwkundig onderwijs be
kleedde Utrecht een unieke positie, te midden van 
het overigens nog geheel classicistisch georiënteerde 
bouwkundig onderwijs in deze jaren in Nederland.

Hoewel G. van der Jagt in zijn al eerder aangehaalde 
’Aanspraak bij de opening van de bouwkundige 
lessen’ zich in 1826 al lovend uitliet over ’de Bouw
kunstenaren der middeleeuwen, welke die verhevene 
en trotsche dommen en kerken hebben ontworpen 
en uitgevoerd’76, is er in het archief noch in de 
bewaard gebleven tekeningen een aanwijzing te vinden 
dat bij het onderwijs aan de Koninklijke Academie te 
Amsterdam aandacht aan gotisch tekenen en 
ontwerpen werd geschonken. Zoals we hmrboven 
gezien hebben, geldt hetzelfde voor de tekenacade
mies te Rotterdam en Den Haag.77 
Nog in 1860 luidt één van de vragen op de Alge- 
meene Bijeenkomst der Leden van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst: ’Bestaat er eenige 
gegronde reeden, waarom, voor zooverre ons bekend 
is, op geene der Akademiën, zoo in ons land, als 
daarbuiten, in de Gothische bouwkunst onderwijs wordt

Deur van de Sacristie(1847-48), gewassen pentekening 
Hf. 156), H.T. Rijnbout (zilveren medaille, T.A. Utrecht H 
Hf. 158)

Oost-indiSche inkt door respectievelijk A. van Cuylenburg (Brons, 
f. 155) en H. Janssen (eervolle vermelding bij de uitreiking in 1847,

T.A. Utrecht 
T.A. Utrecht

gegeven?’ D.D. Büchler herinnert er in zijn antwoord 
aan dat aan de Amsterdamse Academie ’bij hare 
oprigting in 1820, men zich hier te lande weinig, 
misschien in het geheel niet, met de gothische kunst 
bezig hield, vooral niet de heer Suys, welke tot 
directeur in de bouwkunst werd aangesteld. (...) 
Sedert zijn geene beduidende veranderingen in het 
onderwijs gekomen.’78

Voor zover men zich wel met gotische kunst bezig 
hield, betrof dit in ieder geval niet de ’schoone 
bouwkunst’, maar eerder ’marginale’ gebieden als het 
toneeldecoratief en de tuinarchitectuur. Handboeken 
voor toneeldecoratie gaven immers voor hun architec
tonisch vormgegeven decorstukken alle mogelijke stijl- 
variaties, waaronder ook de gotische. Van de 
Amsterdamse magazijnmeester en toneeldecoratie- 
schilder F.J. Pfeiffer (1778-1835) zijn al gotische 
ontwerpen bekend uit de vroege jaren twintig en 
dertig. 9 Nog vroeger zijn de prachtige beschilderde 
schotten, tuinpriëlen, paviljoenen en ruines in (min 
of meer) gotische stijl die Gijsbert van Laar afbeeldt 
in zijn: Magazijn van Tuinsieraden uit 1802. Van 
Laars boek is naar eigen zeggen 'getrokken uit 
voornaamste buitenlandsche werken’, waarbij onder 
andere ook Enqelse voorbeeldboeken een rol hebben 
gespeeld.
Christiaan Kramm is bij mijn weten ook hier weer de 
eerste die in een Nederlands bouwkunstleerboek 
gotische voorbeelden geeft. Zijn Proeve der 
werkdadige doorzigtkunde uit 1830 geeft meerdere 
voorbeelden van gotische bogen en kruisgewelven.81 
Het in deze jaren veel gebruikte handboek voor de 
’hogere’ of ’schoone’ bouwkunst, van W.C. Brade, 
waarvan nog maar net (1834) het laatste deel was 
verschenen, werd zoals hierboven reeds bleek, geheel

Vismarkt 15 'Het vergulde Scheepje’ door H.I.Brusse. (1851- 
1852) Gewassen pentekening Sepiakleurige inkt. 83,5-44,5 cm. TA 
Utrecht ’Vismarkt 15 1852’. Deze tekening werd beloond met een 
zilveren medaille, (links

Nieuwegracht 37 door P. Hoogeweg. (1853-1854) Zeer fraai 
ingekleurde pentekening. 96-61 cm. TA Utrecht ’Nieuwegracht 37 
1854’. Motto: ’Geen goud zonder schuim’, beloond met een 
bronzen medaille, (rectits)
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Plaat 18 uit: Chr. Kramm, Proeve der werkdadige doorzigtkunde, 
Utrecht 1830. Methode om gotische bogen frontaal of wijkende 
af te beelden.

beheerst door de classicistische architectuurtheorie. 
In het eerste deel -in de bibliotheek van de 'Stads- 
schoolen’ aanwezig- waarin Brade een kort overzicht 
van de architectuurgeschiedenis geeft, konden de 
leerlingen lezen, dat de gotiek niet anders dan 
’monsterachtige en belagchelijke samenstellingen’ voort 
had gebracht. Na de bloeitijd van de bouwkunst bij 
de Grieken en Romeinen geprezen te hebben geeft 
Brade als zijn mening over de middeleeuwen te 
kennen dat toen ’de goede smaak in alle vakken der 
kunsten en wetenschappen werd verbasterd en een 
gedrochtelijk mengsel van Grieksche en Gothische 
architectuur, die weldra, geheel in de laatste 
verbasterde, deed zich in alle gebouwen dier eeuwen 
van duisternis voorkomen. De heersching van deze 
soort van Bastaardbouwkunde heeft ongelukkig dertien 
eeuwen voortgeduurd.’
Brade onderscheidt twee soorten gotiek, een vroege 
soort, van de tweede tot de 10de eeuw, waarvan de 
’St. Sophia te Konstantinopolen’ een voorbeeld is, 
’waarin men nauwelijks iets vindt, dat gelijkt naar de 
schoone orden. Men vindt er wel kolommen in, maar 
geheel van de regels afwijkende, en met kapitelen 
van eenen wonderlijke smaak , waarvan men de Orde

niet meer kan herkennen; zonder eenig taflement, 
terwijl, in het algemeen, dit gebouw bestaat uit eene 
monsterachtige vermenging van de goede architectuur 
[lees: de klassieke Griekse en Romeinse bouwkunst] 
met de Gothische.’
Het tweede tijdperk, dat van de ’Zoogenaamde 
moderne Gothische bouwkunde’ loopt van de 10de 
tot en met de 15de eeuw. Dit 'levert ons niet dan 
gebouwen op, waarin verzamelingen van kolommen, 
overal verspreid, de voornaamste ordonnantie uit
maken, en de versierselen het gezigt, door hunne 
kleinheid, vermoeien, zoo dat er door derzelver aantal 
niet één bestaat, waar het oog op kan rusten, en 
dus mishaagt door de zaken zelve, die men gekozen 
heeft, om haar bevallig te maken. Te regt zegt zeker 
schrijver: ’Een gebouw van Gothische Orde is eene 
soort van raadsel voor het oog, dat het beschouwt, 
en doet op het gemoed dezelfde uitwerking als een 
verward dichtstuk.’ Brade sluit hiermee aan op een 
lange traditie binnen de classicistische kunsttheorie. 
Reeds Vasari in zijn kunstenaarslevens, (de Vite van 
1550) noemt de bouwkunst van de middeleeuwen 
verward, zonder proportie of orde en overgedeco
reerd.82 Het negatieve oordeel over de middeleeuwse 
bouwkunst ging van oorsprong immers terug op de 
vermeende tegenstelling tussen de klassieke cultuur 
en de barbaarse Goten, die aan het begin van de 
vijfde eeuw het antieke Rome hadden verwoest en 
daarmee - aldus de humanisten van de renaissance - 
een eind hadden gemaakt aan de antieke beschaving 
en zodoende de duistere middeleeuwen aan hadden 
laten breken.
Brades kritiek is duidelijk. Hij benadert de architec
tuurgeschiedenis vanuit zijn classicistische beginselen 
en veroordeelt daarom de gotiek vanwege haar 
overdadige decoratie en onregelmatig uiterhjk. Voor 
hem is de gotiek geen historische stijlcategorie, maar 
in Vitruviaanse zin een ’orde’ of ’ordonnantie’, die 
echter niet voldoet aan de door de ordenboeken en 
de classicistische kunsttheorie voorgeschreven regels 
van eenheid en harmonie, evenredigheid en eenvoud. 
Brades voorkeur ligt natuurlijk bij de klassieke Griekse 
Bouwkunst, ’De Grieksche bouworde, die weinige, 
maar grote verdeelingen heeft, volgt de groote dingen
na: de ziel voelt daarbij eene zekere majesteit, die 

83in alles heerscht.

Ondertussen blijven de publicaties van ordenboeken 
elkaar opvolgen. In 1835 (en nogmaals in 1851) 
beleeft Van Straatens Vignola der Ambachtslieden uit 
1825 een herdruk. Eveneens in 1835 verschijnt het 
Bouwkundig Woordenboek van W.C. Timmerman, een 
encyclopedische verklaring van bouwkundige termen, 
met name voor hen: ’die, bij gebrek aan onderrigL 
zigzelven in de bouwkunde moeten oefenen.’ 
Verreweg het grootste gedeelte hiervan is afkomstig 
uit Brades handboek. Voor de behandeling van de 
vijf orden baseert de auteur zich op maar liefst zes 
mogelijkheden per ordesysteem, te weten: Vitruvius; 
Lauterbach; Palladio; Scamozzi, (in de versie van J. 
Bosboom); en ten slotte Vignola (zowel de oorspron
kelijke versie als de bewerking van Van Straaten). 
Bij de verklaring van de ’Gothische orde’ waagt ook 
Timmerman zich aan een vluchtig overzicht van de 
architectuurgeschiedenis en dus komt ook de gotiek 
aan bod. Na de bloei van de bouwkunst in de 
oudheid vergat men ’langzamerhand de schoone 
regels der Grieksche en Romeinse bouwkunst en

bouwde tempels, waarin men veel onregelmatigheden 
in de uitvoering bemerkt. In vele gebouwen ontwaart 
men, dat toen reeds niet meer op de sierlijk 
samengestelde orden werd gelet, maar dat men de 
monsteragtige vermenging van sommige deelen der 
goede bouwkunde met de Gothische, boven de 
schoone aloude verkoos.(...) Men vindt in deze 
tempels naauwelijks iets, dat naar de aloude 
Grieksche en Romeinsche orden gelijkt.’
Bij Timmerman begint de ’Turksche’ of ’Nieuwere 
Gothische bouworde’ al met de 10de eeuw. Volgens 
hem is de gotiek van Turkse oorsprong en met de 
kruisvaarders met een ’Pauselijke Bulle’ door ’Vrije 
Metselaren’ over geheel Europa verspreid: ’Zij stelden 
hunnen grootsten roem in vervaarlijke hooge torens 
en ontzaggelijke gebouwen. In de 13de eeuw werd 
deze bouworde merkelijk beschaafd, doordien men 
aan een Gothisch gebouw meer sieraden toevoegde; 
doch naderhand werd zij met zooveel versierselen 
overdekt, dat het gebouw, naar deze manier gesticht, 
eindelijk een somber en angstvallig aanzien verkreeg.’

Het is opmerkelijk dat dezelfde Timmerman de eer 
toekomt de eerste publicatie van formaat in de 
Nederlandse taal over de bouwkunst van de 
middeleeuwen geschreven te hebben. Zijn Bijdrage 
tot de Geschiedenis van de Bouwkunde der 
Middeleeuwen, of Handleiding tot de Geschiedenis der 
Gothische Bouworde, is een vrije navolging van C.L. 
Stieglitz Von Altdeutscher Baukunst uit 1821.
Dus lezen we bij Timmerman: ’dat wij door de 
middeleeuwsche bouworde verstaan: de manier van 
bouwen die van de achtste tot de vijftiende eeuw, 
in meest alle Landen van Europa werd gevolgd; en 
daar Duitschland de andere volkeren, in hare 
uitoefening is voorgegaan zullen wij hoofdzakelijk bij 
dit Rijk stilstaan.’ 86 Had de gotiek drie jaar eerder 
(1835) nog ’zooveel schade toegebragt aan den 
goeden smaak der aloude bouwkunde’, nu (1838) 
moet volgens Timmerman deze ’manier van bouwen’ 
geprezen worden ’zoowel om hare verhevenheid als 
om hare schoonheid.’
In een reeks eerder gepubliceerde artikelen uit 1836- 
1837, in het Nederlandsch Bouwkunstig Magazijn, 
neemt Timmerman een veel behoudender positie in. 
Hierin stelt hij zich nog op een uitsluitend classicis
tisch standpunt: ’De vijf bouworden der Grieken en 
Romeinen maken het hoofdonderwerp uit van het 
schoone in de bouwkunst.’87 Zijn belangstelling voor 
de middeleeuwse bouwkunst -hij schrijft er tenslotte 
drie lijvige artikelen over- is slechts historisch gericht. 
De gotiek bezit geen esthetische kwaliteiten, laat staan 
dat deze stijl een rol in de eigentijdse bouwkunst zou 
kunnen of moeten spelen. De gotiek, aldus 
Timmerman in 1836 ’kan noch om schoonheid, noch 
om bevalligheid worden geprezen en aanbevolen en 
wijkt geheel af van het kenmerkende der Grieksche 
en Romeinse bouwkunst.’88
Twee jaar later in zijn uitgebreidere publicatie in 
boekvorm over dit onderwerp (1838) hangt Timmerman 
een geheel andere opvatting aan. Nog steeds vindt 
hij in ’de vijf orden’ een belangrijk uitgangspunt voor 
de moderne bouwkunst. Hij laat nu echter de exclu
siviteit ervan los en ruimt naast het classicisme een 
daaraan gelijkwaardige plaats in voor de middeleeuwse 
bouwkunst. Hij bekritiseert nu degenen, die ’met een 
vooroordeel tegen alle bouwmanieren, behalve de

antieke bezield zijn.’ Volgens Timmerman bezit de 
gotiek ’zooveel eigendommelijks, zooveel oorspronke
lijks (...), dat men haar, zoo niet boven, althans zeer 
goed naast alle andere manieren [van bouwen] zou 
kunnen plaatsen. Als eenige gedenkteekenen van de 
tijd van hun ontstaan prijken de kunstgewrochten en 
verkondigen de liefde voor de kunst, die toen [de 
middeleeuwen] algemeen verspreid en op het gevoel 
voor goed en schoon gegrond was; zij bewijzen de 
bekwaamheid en het vernuft der oude meesters, 
slechts van hen niet gewaardeerd, die in het Antieke 
niet alleen het hoogste, maar zelfs alles wanen te 
vinden.89
In Timmermans opvattingen is zowel het ’Antieke’ als 
de gotiek een acceptabele stijloptie voor de eigentijdse 
bouwkunst. Beide kunstvormen zijn min of meer 
complementair: ’Aan de kunst der Grieken was het 
schoone eigen, daar zij de bron van al het schoone 
is; terwijl de middeleeuwsche kunst het geestige tot 
bijzondere eigenschap bezit, en zich van het zinnelijke 
tot het geestige verhief.’ 90
Timmerman beoogt met zijn publicatie dan ook niet 
slechts geschiedschrijving maar wil vooral ook 
propaganda maken voor het gebruik van de plotseling 
gerehabiliteerde bouwstijl in de eigentijdse bouwkunst. 
Daarom doorspekt hij zijn tekst niet alleen met 
’Regels voor de zamenstelling van gebouwen volgens 
de Middeleeuwsche manier’, maar sluit hij de 
bespreking van de belangrijkste - voornamelijk Duitse - 
gotische monumenten af met een hoofdstuk, waarin 
de afzonderlijke vormen van de gotiek voor eigen
tijdse toepassingen worden behandeld.
Hoewel er na het verschijnen van Timmermans 
’Bijdrage’ veel kritiek op gekomen is, o.a. van de kant 
van D.D. Büchler in diens recensie in De Gids9\ 
vormen Timmermans publicaties een belangrijke 
bijdrage aan de vroegste theorievorming van de 
neogotiek in Nederland. In ieder geval heeft Kramm 
dankbaar gebruik gemaakt van dit werk: jaren lang 
fungeerde het als passend boekgeschenk bij de* 
prijsuitreikingen van de gotische architectuurwedstrijd.

De neogotiek zou in de loop van de jaren veertig 
snel terrein winnen. Het vanaf 1842 verschijnende, 
toonaangevende architectuurtijdschrift van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, De 
Bouwkundige Bijdragen, wijdt in haar eerste jaar
gangen een groot aantal artikelen aan de bruik
baarheid van de middeleeuwse bouwstijlen voor de 
moderne bouwkunst. Het veel eenvoudiger Bouw
kundig Magazijn of schetsen voor Handwerkslieden 
publiceert in deze jaren allengs meer neogotische 
voorbeelden. Verder verschijnen er in de loop van 
de jaren veertig steeds meer historische studies met 
betrekking tot de middeleeuwse bouwkunst, waarbij 
vrijwel altijd het idee van een ’Revival’ op do achter
grond meespeelt. 92
Ondertussen is er -in navolging van de ideeën van 
de in die tijd in Nederland zeer invloedrijke Berlijnse 
architect Carl Friedrich Schinkel- in de twee 
belangrijkste nieuwe architectuurhandboeken, van J.J. 
Penn, Handboek der schoone bouwkunst, Breda 1841 
en van W.C. Storm van ’s Gravesande, Handleiding 
tot de kennis der burgerlijke en militaire bouwkunst 
uit de vroege jaren veertig, sprake van een nieuw 
respect voor de middeleeuwse bouwkunst. Met name 
Storm van ’s Gravesande ziet in de bestudering van 
de middeleeuwse baksteen-architectuur en van de

101
100



wijze waarop Schinkel daarvan gebruik heeft gemaakt 
een mogelijkheid om tot een eigentijdse stijl te komen.

Plaatsen we de Utrechtse onderwijsvernieuwing in de 
hierboven geschetste ontwikkeling, dan blijkt Kramm, 
met de introductie van het gotisch architectuuronder- 
wijs in 1834, de vroegste Nederlandse theorievorming 
op dit gebied nog vooraf te gaan.
Het vernieuwende van het door Kramm ingevoerde 
onderwijs bestond niet zozeer uit de methode, die 
enerzijds aansloot bij de meetkundige lessen (het 
opmeten) en anderzijds eveneens aansloot bij het 
academische kopieëren van ’goede’ voorbeelden, maar 
uit de fundamenteel andere keuze van de voorge
schreven voorbeelden. Niet langer fungeerden de door 
een lange academische traditie gecanoniseerde 
Vitruvianistische klassieke voorbeelden als exclusief 
ideaal, maar nu werden de voorbeelden ook gekozen 
uit de eigen lokale architectuurgeschiedenis. Dat het 
bij die keuze een periode betrof die voordien 
nauwelijks een plaats in de architectuurgeschiedenis 
verdiende, laat staan dat er voorbeelden uit gekozen 
konden worden ter navolging voor de moderne 
bouwkunst, maakt Kramms initiatief des te opmerkelij
ker.
Vanaf haar onstaan in de 15de eeuw was de classi
cistische architectuurtheorie er van uitgegaan dat er 
slechts één ideaal in de bouwkunst bestond. Hoezeer 
ook verschillend in praktische uitwerking en 
vormgeving: het klassieke zuilensysteem -althans in 
naam gebaseerd op de Griekse en Romeinse bouw
kunst en op de verschillende Vitruviusbewerkingen- 
had centraal gestaan in de verschillende bouwkunst- 
richtingen sinds de renaissance. De vroege neogotiek 
was de eerste in een lange reeks historische stijlen, 
die -gebaseerd op een nieuw historisch besef- de 
universele toepasbaarheid van het classicistische ideaal 
in twijfel deed trekken.
Kramms opvattingen over de neogotiek vormen daar
mee een belangrijke bijdrage aan de langzamerhand 
doorbrekende erkenning van de gotiek als volwaardige 
architectuurvorm: een cruciaal moment in de ontwik
keling naar een allengs toenemend, historiserend stijl- 
pluralisme, dat in de loop van de jaren veertig het 
classicisme van haar alleenheerschappij zou ver
dringen.

IV CHRISTIAAN KRAMM EN DE WAARDE
RING VOOR DE NEOGOTIEK IN DE VROEGE 
19DE EEUW

Kramm stond hiermee aan het allervroegste begin 
van een hernieuwde waardering van de gotiek in 
Nederland. Enkele details uit zijn opmerkelijke 
levensloop kunnen deze vroege belangstelling voor 
de middeleeuwse bouwkunst mogelijk nader verklaren. 

Opleiding en voorgeschiedenis

Kramms eerste contact met de ’schoone kunsten’ 
schijnt op zijn dertiende jaar gelegd te zijn tijdens zijn 
opleiding tot ’grootzilverwerker’ bij de Utrechtse 
edelsmid N. van Voorst (vanaf 24 september 1810). 
Volgens zijn biograaf, de bekende historicus Dr. Wap, 
overtrof de belangstelling van de jonge Kramm ’voor 
het gedurig lezen en teekenen’ al snel die van de 
gemiddelde ambachtsman en ontwikkelde hij zich ook

op kunstzinnig gebied. Kramms ambitie reikte echter 
verder, hij ontving aanvullende teken- en schilderles
sen, eerst bij de behangselschilder Hendrik van 
Barneveldt en later bij de toenmalige directeur van 
de oude ’Teekenakademie’ van het Utrechtse 
Schilderscollege P.C. Wonder (1780-1852).aJ Op zijn 
achttiende (10 april 1815) was Kramm aangesteld als 
leerling in het atelier van Wonder.
Nog geen jaar later is ook Kramms betrokkenheid 
bij het onderwijs een feit. Hij geeft dan privé- 
tekenonderwijs in de aanzienlijkste huizen van Utrecht 
’en telt al snel ruim tachtig Elèves uit den eersten 
stand.’94
Opmerkelijk is ook Dr. Waps anecdote over de eerste 
bemoeienissen van Kramm met het toneel. Op jeug
dige leeftijd had deze namelijk grote beweegbare 
figuren en decors ontworpen en zelf vervaardigd om 
daarmee ’tot zondagavondgenoegen Sinesche 
schimmen en verdere tooneelvoorstellingen [te 
vertonen], Den theaterroem dier voorstellingen werd 
wijd en zijd verbreid, waardoor de Decorateur-directeur 
van dezen kleinen Schouwburg werd aangewakkkerd, 
om, met later aangeworven deelgenooten, tegen 
entreegelden, tot dekking der kosten, eene belang
rijke uitbreiding aan zijn tooneel te geven, waartoe 
een lokaal werd opgespoord (...).’ Hiermee was bij 
Kramm de fascinatie voor het toneel en het in deze 
tijd zogenoemde ’toneeldecoratief’ gewekt. Dit zal van 
beslissende invloed blijken op zijn latere loopbaan.
Als er in 1820 te Utrecht een nieuwe schouwburg 
wordt geopend, wordt niet de bekende Amsterdamse 
decorontwerper F.J. Pfeifer Jr., aangesteld als theater- 
decorateur, maar de nog onbekende Chr. Kramm. 
Zowel voor zijn opleiding als kunstschilder als voor 
zijn bemoeienissen met het decorontwerpen heeft 
Kramm kennis moeten nemen van de handboeken 
voor het perspectief. Verder vereisten beide 
disciplines, maar vooral natuurlijk het ’toneeldecoratief’ 
een goede kennis van de bouwkunst. Naar alle 
waarschijnlijkheid heeft dit mede zijn belangstelling 
verder in de richting van de bouwkunst geleid.
Na enige jaren van autodidactische studie op het 
gebied van de bouwkunst voelt Kramm zich al zo 
zeker van zijn zaak, dat hij een reeds goedgekeurd 
’plan voor een Kazerne te Utrecht’ bekritiseert en 
vervolgens een alternatief ontwerp indient, dat door 
het Ministerie van Oorlog aangekocht wordt. Hiermee 
schijnt Kramm definitief gewonnen voor de bouwkunst. 

Kramms opmetingen van de Utrechtse Dom

In 1823 publiceert de Beierse bouwkundige Carl 
Friedrich von Wiebeking (1762-1842) het eerste deel 
van zijn omvangrijke, in totaal vier delen tellende 
Theoretisch-praktische bürgerliche Baukunde, dat een 
overzicht geeft van de Europese architectuurge
schiedenis aan de hand van bestaande monumenten. 
Het bestaat uit vier tekstdelen, behorende bij 
evenzovele platenatlassen op zeer groot formaat. 
Opmerkelijk is dat de aandacht van Von Wiebeking 
vooral uitging naar de middeleeuwse -met name 
gotische- kerkelijke bouwkunst.

Het is voor deze publicatie, dat nog datzelfde jaar 
de Nederlandse regering verzocht wordt om 'door een 
bekwaam bouwkunstenaar te willen doen vervaardigen, 
eene naauwkeurige afteekening van het plan van de 
Cathedraal van de stad Utrecht in de voetmaat van
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1/333ste der wezenlijke grootte en zulks ten dienste 
en ten verzoeke van den beroemde waterstaatkundige 
Von Wiebeking, geheimraad van Zijne Majesteit den 
Koning van Beyeren’97
Dit verzoek wordt door de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Waterstaat doorgegeven aan de Provinciaal 
Gouverneur van Utrecht, Baron Van Tuyll van 
Serooskerken. Zo kan het gebeuren, dat Kramm ten 
huize van deze Provinciaal Gouverneur, aan wiens 
gezin hij al vanaf 1816 privé-tekenles gaf, dit verzoek 
ter ore komt en verneemt dat ’anderen, hiertoe van 
regeringswege aangezocht, dat werk -hetgeen ook 
inderdaad colossaal mag genoemd worden- van de 
hand wezen’98.
Uit de correspondentie tussen de Provinciaal Gouver
neur en de minister blijkt inderdaad dat het laten 
vervaardigen van deze tekeningen nogal wat moeite 
heeft gekost. Hoewel op spoed was aangedrongen 
stuurt de gouverneur pas op 15 juli 1823 de voltooide 
opmetingen van Kramm naar de minister. Hij merkt 
daarbij op dat het hem ’zeer moeyelijk is geweest 
een kunstenaar tot de uitvoering van dat werk te 
vinden, ook konden de Burgemeesteren van Utrecht 
geen persoon daartoe bekwaam aanwijzen en de 
stadsfabriek [stadsarchitect Van Embden] betuigde, 
zulks niet te durven ondernemen.’99
Ook door tijdgenoten werd hierover niet te licht 
geoordeeld, blijkens een passage in de Utrechtsche 
Volks-Almanak van 1852 van dezelfde Dr. Wap, waarin 
deze nog eens terugblikt op deze geschiedenis: ’Wat 
de Heer Kramm voor de Cathedrale van Utrecht ten 
dienste van de Beyersche Ingenieur, verrigtte, is 
evenzoo voor die van Antwerpen uitgevoerd door de 
toenmalige Architect van dien stad, den Heer F. 
Stoop, een bouwkunstenaar van erkende groote be
kwaamheden, die echter, in een schrijven aan den 
Heer Kramm (onder dagteekening van 18 maart 1824) 
verklaart 'daaraan een oneindigen tijd en moeite ten 
koste te hebben moeten leggen, teneinde alles wél 
op te meeten en af te teekenen, hoewel hij, zonder 
zichzelve te willen vleijen, toch kon zeggen, in die 
zaken goed ervaren te zijn.” 100
Kramm heeft zich in de ogen van Von Wiebeking 
kennelijk naar behoren van zijn taak gekweten. Hij 
noemt de Utrechtse Dom ’Ein merkwürdiges Gebaude, 
[waarvan] auf Tab. 113 und 114 die von dem Inge
nieur [Sic!] Hernn Kramm aufgenommene Plane abge- 
bildet sind.’101 Terwijl de tekst wel melding maakt van 
de verwoestende orkaan van 1674, die het gehele 
middenschip deed instorten, laat de plattegrond - 
geheel passend in de geest des tijds- een door 
Kramm gereconstrueerd middenschip zien. De opstand 
geeft de nog situatie weer van voor het begin van 
de nieuwbouw en herstelwerkzaamheden in 1825, dus 
met een gedeeltelijk nog intact midden- en zijschip: 
’dasselbe besteht noch als Ruine (...). Auch blieb die 
Capelle Willibrord (B) verschont [de in 1825 gesloopte 
Heilige Kruiskapel]. 02

De ’neogotische’ Domrestauratie

Het vervaardigen van deze afbeeldingen was aanlei
ding tot de ingrijpende herstelwerkzaamheden in de 
vroege jaren twintig. Deze ’restauratie’ gaat uit van 
een zeker historisch respect voor de gotische vormen 
van het gebouw en draagt een specifiek neogotisch 
karakter.

Nauwkeurige inspectie ten behoeve van Kramms 
opmetingen had geleid tot ’de stellige ontdekking der 
bouwvalligheid van de grijzen Dom.03 Op aan-raden 
van Kramm werd door de Utrechtse kerkvoogden de 
op dat moment zeer in aanzien staande architect T.F. 
Suys (1783-1861) aangezocht. Diens taak was het 
vervaardigen van de benodigde ontwerpen; de 
praktische leiding over de hele onderneming werd 
opgedragen aan de stadsarchitect J. van Embden en 
aan Kramm.104
Onder leiding van Suys komt er een omvangrijk her
stelplan tot stand, dat -kennelijk geïnspireerd door 
de historische waarde van het bestaande monument- 
grotendeels uitgaat van een neogotische vormentaal. 
Uitgangspunt zijn de opmetingen van Kramm, 'die den 
Heer Suys van groot nut en dienst geweest is, door 
het leveren van plan en tekeningen van den 
Domkerk.’105
Inmiddels was men reeds in 1818 begonnen met het 
ruimen van het puin van het middenschip, dat gedu
rende anderhalve eeuw was blijven liggen. De werk
zaamheden aan het kerkgebouw, waarmee in 1824 
een aanvang werd gemaakt, bestonden in eerste 
instantie uit noodzakelijke ’conserverende’ maatregelen, 
zoals het herstel van het dak en van de vervallen 
westgevel. Maar de hele onderneming omvatte veel 
meer. Geheel conform de toenmalige ideeën over 
herstel van historische monumenten voegde men ook 
nog een aantal veranderingen toe, die in dit verband 
voor ons interessant zijn.
De meest in het oog springende ’verbetering’ aan het 
exterieur was de aanbouw van een westelijk 
voorportaal met consistoriekamer -de zogenoemde 
’puist van Suys’- in neogotische vormen. Gelukkig zijn 
de bijbehorende plannen voor sloop van de drie 
schipkapellen, waardoor de westgevel een meer 
symmetrisch aanzien zou krijgen, niet uitgevoerd. Wel 
werden de drie 17de-eeuwse ramen in dn westgevel 
dichtgemetseld en vervangen door drie gietijzeren 
rondlichten.106 De gevolgen voor het interieur waren 
nog ingrijpender: het transept, waar nooit stenen 
gewelven hadden gezeten, werd overkoepeld door 
middel van neogotische stucgewelven. Voor het 
muurwerk werd een nieuw kleurenschema ontworpen: 
donkergrijs voor de basementen van de pijlers en de 
plinten, een lichter grijs voor de pijlers en geelwit voor 
het muurwerk. Het meest in het oog lopend was wel 
het ontwerp voor een nieuw bankenplan, de zoge
noemde ’hoedendoos’, bestaande uit schotten en een 
wandbetimmering in een sober classicistische stijl, 
maar met een neogotische preekstoel en een zeer 
fraai Batz-orgel, eveneens in een rijke neogotische 
vormentaal.
De rol van Kramm in dit geheel is slechts van 
ondergeschikt belang. Hoewel zijn biograaf, Dr. Wap 
het doet voorkomen of Kramm daadwerkelijk de hand 
heeft gehad in de allereerste herstellingen en 
vervolgens de leiding heeft overgedragen aan Suys, 
blijkt dit nergens uit de archieven. In werkelijkheid 
bleef Kramms aandeel in het herstel beperkt tot 
toezicht op het werk aan het dak en de omgang en 
werd vanaf juni 1825 de timmerman C.F. van 
Embden, een zoon van de stadsarchitect, belast met 
het onderopzichterschap.107 Hier is echter de 
constatering belangrijk dat Kramm direct betrokken 
was bij een van de belangrijkste restauratieprojecten 
van deze tijd en dat hij uit de eerste hand kennis 
had gemaakt met de vroegste toenmalige opvattingen

over het herstel van gotische kerkgebouwen. Dat 
Kramms opmetingen hierbij een initiërende rol hebben 
gespeeld is duidelijk.
Zou het zelfs niet zo kunnen zijn, dat de voor Utrecht 
toch wel eervolle belangstelling vanuit Beieren, 
waarvan de opmetingen van Kramm een rechtstreeks 
gevolg waren, een omslag bij kerkvoogdij en 
stadsbestuur in hun houding ten opzichte van de 
historische waarde van hun gotische Domkerk heeft 
gehad? In ieder geval is het opvallend, dat vanaf 
1823 in de rapporten omtrent schade en herstel van 
de Domtoren geen sprake meer is van afbraak en 
dat er vanaf dat tijdstip maatregelen tot herstel 
worden genomen.108
Overigens stond de beslissing om in 1825 voor een 
’neogotische’ restauratie te kiezen niet op zich zelf. 
Toen, kort na de Domrestauratie, in 1828 twee door 
het stadsbestuur aangekochte panden die aan de 
kruisgang van de Domkerk grensden, tot gehoorzaal 
voor de Utrechtse universteit moesten worden ver
bouwd, leverde de Stadsfabriek Van Embden twee 
ontwerpen in rijkversierde neogotische stijl. Slechts 
geldgebrek verhinderde de daadwerkelijke bouw van 
deze vroege voorbeelden van niet-kerkelijke neogotiek 
in Nederland.109

Onderwijzer aan de ’Stadsschoolen voor Teeken- en 
Bouwkunde’

Kramms goede betrekkingen met Suys zouden nog 
een belangrijke rol spelen in zijn verdere loopbaan. 
Als in 1826 de bouwkundig onderwijzer aan de 
’Stadsteekenschool’, W. Beynen door het Utrechtse 
stadsbestuur wordt ontslagen, ziet het bestuur zich 
geplaatst voor de taak een nieuwe bouwkundedocent 
voor het vacante leraarambt aan te werven 11°. Men 
wint hiervoor advies in bij Suys, toch al bekend bij 
het stadsbestuur vanwege zijn werkzaamheden aan 
de Utrechtse Dom. Bovendien had Suys een soortge
lijke onderwijsfunctie immers net bekleed bij de 
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te 
Amsterdam.
Suys raadt aan om op de manier van de Grand Prix- 
wedstrijd, zoals hem bekend was geworden tijdens 
zijn verblijf te Parijs, iedereen een proefontwerp te 
laten maken dat binnen vierentwintig uur gereed moest 
zijn, om dit vervolgens binnen drie maanden te vervol
maken tot een uitgewerkt projectontwerp, geheel in 
overeenstemming met het eerdere ingediende plan. 
Op verzoek van het Utrechts stadsbestuur leverde 
Suys ook het programma voor de prijsvraag: ’Een 
provinciaal gebouw, tot woning bestemd voor den 
Gouverneur en tevens tot ontvangst der Koninklijke 
familie, tot het geven van feesten, en verder tot 
geschikt tot alles, wat voor de provinciale en 
Rijksadministratie wordt vereist.’ Het programa vereiste 
een gebouw dat ’grootsch in samenstelling en van 
eene goede bouwkunde’ moest zijn. ’Niets dat gering 
is, of zonder smaak of aan algemeene huizen gemeen 
is’ mocht het ontwerp ontsieren en de onvermijde
lijke classicistische ’portique’ diende uit natuursteen 
opgetrokken te zijn. 111
Kramm was van de in totaal acht deelnemers, de 
enige die zijn ontwerp binnen de voorgeschreven tijd 
had voltooid. Desondanks werden toch ook de andere 
de plannen nog opgestuurd naar Suys te Brussel. 
Deze kwam tot de slotsom dat Kramms plannen 
getuigden van een ’oorspronkelijk genie, alleszins

bevoegd en geschikt om de gedachte betrekking te 
kunnen vervullen’11 , zodat niets een aanstelling in 
de weg stond. Het feit, dat Suys een goede vriend 
van Kramm was en dat beide heren al eerder, ook 
zakelijk met elkaar te maken hadden, zal hierbij ook 
een rol hebben gespeeld.
Aldus kon Kramm in 1826 voor het nieuwe cursusjaar 
als directeur voor de bouwkunde aan de Utrechtse 
’Stadsschoolen voor Teeken- en Bouwkunde’ worden 
aangesteld tegen een salaris van fl.1000,- per jaar, 
hetgeen voor die tijd een behoorlijk inkomen was. Ter 
vergelijking: de directeur van de Teekenafdeeling, J.L. 
Jonxis verdiende minder dan de helft, fl. 400,- ; W. 
Beyen, Kramms voorganger had zich met fl. 300,- 
tevreden moeten stellen. 3

Reis naar Engeland

Het jaar daarop, waarschijnlijk gedurende de 
zomermaanden wanneer het onderwijs stil lag, begaf 
Kramm zich voor een studiereis van vier maanden 
naar Engeland. Was het in die dagen gebruikelijker 
Rome of Parijs op te zoeken; de vestiging van zijn 
oude leermeester P.C. Wonder in Londen (sinds 1823) 
zal Kramm naar Engeland geleid hebben.
Zijn veel beroemdere vakgenoot de Berlijnse architect 
C.F. Schinkel (1781-1841), die evenals Kramm een 
architectenpraktijk combineerde met bouwkundig 
onderwijs en zich ook begaf op het terrein van de 
schilderkunst en toneeldecoratie, was hem overigens 
hierin in 1826 al voorgegaan. Waarschijnlijk had 
Engeland Kramm ook meer te bieden dan Parijs of 
Rome. Immers, kennis van de architectuurgeschiedenis 
en van de ’schoone bouwkunst’ kon Kramm ook uit 
zijn boeken opdoen. Maar waar anders dan in 
Engeland kon men zoveel praktische kennis opdoen 
van de nieuwe problemen en bouwopgaven, waarmee 
de industriële revolutie de bouwkunst confronteerde. 
Moderne maatschappelijke en economische verhoudin
gen, nieuwe bouwtechnieken en materialen, nieuwe 
gebouwtypen: dit alles kon van onschatbare waarde 
zijn voor een aankomend bouwkundig onderwijzer in 
een zich snel ontwikkelende stad als Utrecht.
Zijn latere ontwerpen van een ’Krankzinnigengesticht’ 
en een ’Cellulaire Gevangenis’ gebaseerd op Engelse 
voorbeelden geven een indicatie van Kramms 
belangstelling en bezigheden daar.114 ’Daar gingen 
zijn doode studieboeken tot het frissche leven der 
praktijk over, en gevoelde hij zich in zijne kennis nu 
genoegzaam gelouterd en versterkt, om, huiswaarts 
gekeerd, met de noodige kracht op te treden als 
bouwkundige in Nederland,’ 115
Overigens interesseerde Kramm zich niet alleen voor 
bouwkunst en techniek. In zijn boekencollectie 
bevinden zich een zevental catalogi van kunstverzame
lingen, die naar alle waarschijnlijkheid op deze reis 
zijn aangeschaft.116

Bekroonde prijsvraagontwerpen

Direct na terugkomst uit Engeland achtte Kramm 
kennelijk de tijd rijp om zich op nationaal niveau te 
meten met andere architecten. Hij besluit deel te 
nemen aan de door de Maatschappij ter Aanmoediging 
der Bouwkunde (1818-1830) uitgeschreven prijsvragen 
van 1828.
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Plaat 30 (Ontwerp voor een gedenkteeken voor Jacob Oats), in: 
Bouwkunde, (uitgegeven door de Mij . B. B.) Amsterdam 1842.

Beide keren werden zijn ontwerpen bekroond. Bleef 
hij met zijn ’Ontwerp voor een begraafplaats’ nog 
geheel binnen het internationaal gangbare, strenge 
dorisch classicisme; met zijn ’Ontwerp voor een 
gedenkteeken voor de Nederlandsche dichter Jacob 
Oats’ tracht Kramm zich toch nadrukkelijk buiten de 
gebaande paden van het classicistisch idioom te 
begeven: ’De wensch, om iets oorspronkelijks, in den 
geest van Oats, daar te stellen, deed [Kramm] 
besluiten zoo min mogelijk Grieksche of Romeinsche 
vormen en zinnebeelden te bezigen, en een 
gedenkteeken te vervaardigen, waarvan het karakter, 
benevens het voorkomen der bouwstoffen, eigen en 
oorspronkelijk aan Nederland waren.’
Een halve eeuw later zou men met dergelijke 
bewoordingen voor 17de eeuwse Hollandse 
renaissancevormen kiezen. Kramm zoekt echter het 
nationale in ’eene cirkelvormige omtuining, aan 
zeedijken en moerasgronden gebruikelijk om de grond 
te behouden of aan te winnen.’ Hierbinnen was het 
oppervlak ruw behakt, ’den aangewonnen grond 
voorstellende’. Daarop rustten - van Bentheimer steen 
- ’drie lagen rijsbossen’, waarop de eigenlijke sokkel 
’van dezelfden steen, en ruig bewerkt, het aanzien 
heeft van een altaar der oude Batavieren.’ Helemaal 
buiten de vormentaal van het classicisme kon Kramm 
trouwens ook niet. Het geheel werd immers bekroond 
door een in wit marmer gedachte figuur van de 
Deugd met lauwerkrans en lier, in wel zeer klassieke 
gedaante, ’als zinnebeeld der voorvaderen en als het 
kenmerk der daden van Jacob Cats.’117

Itjua*.

Bekroonde prijsvragen van de Maatschappij ter Aanmoediging der

De Engelse neogotiek

Ongetwijfeld zal Kramm gedurende zijn Engelse 
studiereis ook kennis hebben genomen van de daar 
op dat moment meest gebruikelijke stijlopties voor 
monumentale bouwkunst, de zogenoemde ’Greek’ en 
’Gothic Revival’. Uit Kramms boekencollectie blijkt in 
ieder geval een grote belangstelling voor de mid
deleeuwse, met name gotische bouwkunst. Hoewel 
het overgrote deel daarvan dateert van na 1840, is 
het hier vooral van belang te kijken naar de vroege 
publicaties van voor 1834, het jaar van invoering van 
het ’Gothisch Architectuurteekenen’. Het zijn name
lijk deze voornamelijk Engelse publicaties die een 
aanwijzing vormen waar Kramm de inspiratie voor zijn 
opmerkelijk initiatief had opgedaan.

Engeland had omstreeks de eeuwwisseling op het 
gebied van architectuurhistorisch onderzoek 
onmiskenbaar een voorsprong op het continent. Onder 
invloed van de activiteiten van organisaties als de 
’Society of Antiquaries’ (1717) en de ’Society of 
Dilettanti’’(1733) ontstond er een intellectuele traditie 
van ’Antiquarianism’, waarvan niet alleen de klassieke 
archeologie maar ook het onderzoek naar de middel
eeuwse bouwkunst profiteerde.118 Met name komt er 
in de jaren rond 1800 een stroom van publicaties op 
gang over kwesties als terminologie, chronologie, 
periodisering en de oorsprong van de ’pointed 
architecture’.119 Het zijn deze vroege publicaties 
geweest die -met hun vaak uitmuntend plaatwerk- de

belangstelling voor de middeleeuwse bouwkunst en 
de eigentijdse herleving daarvan hebben aangewakkerd 
op het continent. Deze publicaties hebben een aantal 
eigenschappen gemeen, die hier van belang zijn.
In eerste plaats stelt dit historisch onderzoek naar de 
middeleeuwse bouwkunst zich nadrukkelijk ten doel 
bij te dragen aan de bevordering van het herstel van 
middeleeuwse gebouwen. Verder moet de toegenomen 
kennis van de gotische vormen bijdragen aan de 
eigentijdse rehabilitatie van deze stijl. De gotiek wordt 
gepropageerd als serieuze stijloptie voor moderne 
bouwopgaven. Ten slotte is er bij de stijlkeuze nog 
geen sprake van een exclusieve voorkeur voor classi
cistische of gotische vormen en worden beide als 
gelijkwaardig aan elkaar beschouwd.120

Kramm blijkt zich ook voor deze vroege Engelse 
publicaties geïnteresseerd te hebben. In zijn 
bibliotheek treffen we naast William Fox, The Grecian, 
Roman and Gothic Architecture considered as 
applicable to Public and Private Buildings, Londen 
1821, ook aan: An Inquiry into the Origin and 
Influence of Gothic Architecture, Londen 1819, van 
W. Gunn. Verder bezat Kramm een bundeling essays 
van vier leden van de ’Society of Antiquities’, die 
naast historisch onderzoek naar middeleeuwse kerke
lijke bouwkunst ook nieuwbouw in gotische vorm 
propageerden. Het gaat hier om het in 1808 versche
nen Essays on Gothic Architecture, by the Rev. T. 
Warton, Rev. J. Bentham, Captain Rose and the Rev. 
J. Milner. Milner (1752-1826) was vooral bekend 
geworden door zijn The History, Civil and Ecclesiastic- 
al, and a Survey of the Antiquities of Winchester, 
waarvan de belangrijkste gedeelten als essay onder 
de titel, On the Rise and Progress of the Pointed 
Arch, in de bovengenoemde bundeling in Kramms 
bibliotheek aanwezig was.121
Verder was Kramm in het bezit van een werk van 
de Duitser Georg Möller (1784-1852). Möller was in 
Duitsland reeds bij het vroegste onderzoek naar de 
gotiek betrokken. Samen met Sulpiz Boisserée ((1783- 
1854) publiceerde hij in 1823 de verloren gewaande 
middeleeuwse ontwerptekeningen van de Keulse Dom, 
in Geschichte und Beschreibung des Doms von Köln, 
daarmee het begin van de voltooiing inluidend.122 
Kramm bezat echter het eerder door Möller in 1815- 
1821 gepubliceerde Denkmäler der Deutschen Bau
kunst, maar dan opmerkelijk genoeg in de Engelse 
vertaling, door Priestley en Weale, onder de titel:
An Essay on the Origin and Progress of Gothic 
Architecture, uit 1824. 3

Ontwerpen van Kramm in neogotische stijl

Ook in zijn werk als architect zien we bij Kramm de 
sporen van deze Engelse invloed. Hoewel Kramm het 
meest van zich heeft doen spreken door middel van 
zijn classicistische ontwerpen, is het aandeel van de 
neogotiek binnen zijn oeuvre niet onaanzienlijk. 
Opvallend is, dat alle ontwerpen in deze stijl dateren 
van de late jaren dertig.

Eerste in deze reeks zijn de neogotische poortjes, 
tijdens de verbouwing van 1836 toegevoegd aan het 
’Groot Paushuize’ in een vormentaal die doet denken 
aan zijn latere kerken. Opmerkelijk ook is Kramms 
restauratie van de St. Catharijnekerk, die na de 
storm van 1836 ernstig beschadigd was. Op advies

van Kramm werd de vijftiende eeuwse Carmelietenkerk 
(met Keldermansgevel) voor sloop gespaard. Herstel 
van het dak en een gekantelde pijler werd aan 
Kramm opgedragen, waarbij deze de venstertracerin- 
gen door houten harnassen verving.
Belangrijker zijn Kramms neogotische kerkontwerpen 
uit deze jaren, waarvan die te Soesterberg (1838) het 
bekendste is. Het betreft een sober éénbeukig 
gebouw van vier traveeën, met lage houten kruis
gewelven. De pastorie ligt in het verlengde van de 
kerk. De voorgevel wordt aan weerszijden afgesloten 
met uitkragende hoekpinakels. Het voorportaal, met 
spitsboogvormige dubbele ingang en dubbele 
roosvensters, heeft uitkragende hoekprofileringen, uit
lopend in pinakels en wordt aan de bovenzijde 
afgesloten met een omlopende balustrade van kleine 
spitsboogjes. Hierboven bevindt zich een opmerkelijke, 
slanke, hoog oprijzende middentoren, uitlopend in een 
met balustrade en pinakels afgezette spits. Naast 
een uurwerk met luidklok in de bovenste geledingen 
bevinden zich in de basis van de toren een 
roosvenster en een nis bestemd voor vrijstaand 
beeldhouwwerk.124
De St. Josephkerk te Hamersveld (Leusden) van 
ongeveer dezelfde datum, was eveneens 'in den 
zoogenaamden Gothische stijl’125 in soortgelijke 
vormen opgericht. Bij de inzegening in 1841 sprak 
de Aartspriester G.A. Vermeulen van een ’smaakvol 
kerkgebouw’.126 Kalff, in zijn bekende De Katholieke 
Kerken van Nederland, is hier minder positief over. 
Hij noemt de westgevel ’een allerzonderlingst 
specimen van misverstand, (...) behandeld in de 
gestucadoorde schijngothiek uit de tijd van Willem II.’ 
Voor het koor, namelijk ’in een gothischer Gothiek’, 
heeft hij meer waardering. 127 Ook R.C. Hekker, in 
zijn overigens bewonderenswaardige artikel ’De 
Nederlandse bouwkunst in het begin van de 
negentiende eeuw’ bekritiseert de ’naargeestig 
gedetailleerde voorgevel’. 128
De kerk te Enschede, eveneens ’in grootschen en 
gothischen stijl’ sluit deze reeks vroege neogoti
sche kerkgebouwen van Kramm af. Deze kerk is bij 
de grote stadsbrand van 1862 verwoest.130 Ten slotte 
is hier nog van belang de neogotische verbouwing 
van Kasteel Beverweerd, volgens Immerzeel ’door 
ouderdom en verval geheel onbewoonbaar, door bij
bouwen en veranderen sedert eeuwen geheel 
onregelmatig, is door onzen architect regelmatig 
herbouwd en tevens geheel in den ouden geest, 
zoodat het thans met regt één der fraaiste kasteelen 
van ons land mag genoemd worden.’131

Helaas heeft Kramms mooiste neogotische ontwerp 
niet tot voltooiing mogen komen. Voor een 
vergaderzaal voor de Ridders der Duitsche Orde 
(Achter de St. Pieter te Utrecht) maakte hij reeds in 
1835 drie ontwerptekeningen in neogotische stijl. 
Kennelijk heeft Kramm beseft dat zijn stijlkeuze op 
enige weerstand zou kunnen stuiten. In ieder geval 
stelt hij in een toelichting bij deze tekeningen: ’dat 
hoewel zulks vreemd in deze tijde zal schijnen te zijn, 
egter ons bedunkens [dit ontwerp] eene aanwinst voor 
de verfraaiing der stad zelve zal zijn.’ In een 
bijgevoegde brief aan de Rentmeester der Duitse Orde 
legt Kramm uit, waarom hij niet voor de gebruikelijke 
classicistische vormentaal, maar juist voor de 
neogotiek heeft gekozen. Het was namelijk zijn 
overtuiging dat: ’tot een dergelijk ontwerp, de gewone
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Kasteel Beverweerd, in 1830 naar plannen van Kramm in 
neogotische stijl verbouwd.

tegenwoordige bouwtrant niet geschikt is, welke helaas 
alles op eene leest schoeit, zonder het doeleinde, tijd, 
of karakter, hetwelk eene zaak afzonderlijk vereist, 
wordt in acht genomen.’ Op zijn beurt wel rekening 
houdend met ’doel, karakter en tijd’ zegt Kramm: ’De 
Voorgevel hebben wij gemeend in de oude Duitsche 
(Modern Gothiek) [sic] bouwtrant te moeten 
voorstellen, nagenoeg zooals zulks in de bloeiende 
Riddertijd gebruikelijk was en zooals wij in dien geest, 
veele in Frankrijk Engeland en Duitschland hebben 
aangetroffen.’ Verder spreekt Kramm over ’tijdvakken 
van een ver verleden, welke wij alzoo hopen te zien 
herleven.’ De logische associatie van de opdrachtge
vers met de ’riddertijd’ en de middeleeuwen heeft in 
dit geval dus geleid tot de neogotische bouwstijl.
De voorgevel heeft enigszins een burgtachtig, 
’castelated’ karakter door de hoektorentjes. Dit 
weerbare aanzien wordt versterkt door de ridder in 
volle wapenrusting, met gesloten visier die in een 
centrale nis is geplaatst. Deze nis is bekroond met 
wapenschilden en trofeeën. In de rechter zijtravee 
bevindt zich de spitsbooggedekte hoofdingang die naar 
de hoofdzaal op de eerste etage leidt.
Met name het interieur van deze hoofdzaal, de 
eigenlijke vergaderruimte van de Ridders -ook wel 
Landscommandeuren genoemd- is een fraai voorbeeld 
van op Engeland geïnspireerde neogotiek. Evenals 
enige jaren later bij de wel gerealiseerde ’Gothische 
zaal’ van het Paleis op de Kneuterdijk het geval zou 
zijn, moest hier onderdak geboden worden aan een 
schilderijenverzameling; de ’Portraitten der Landscom
mandeuren’, die afgescheiden door ’kleine gotische 
naalden en kolommen’ geheel in een houten 
betimmering zouden zijn opgenomen. Ook in de 
behandeling van de opengewerkte kappen, een 
’Hammerbeam-achtige’ constructie zijn beide ontwerpen 
aan elkaar verwant.132

Chr. Kramm, 'Ontwerp voor een gebouw voor de Duitsche Orde 
aan Achter de St. Pieter.’ 23,5-31,5 cm. Potloodtekening, opgewerkt 
met inkt. T.A.Utrecht. W 4.1 a.

Kramms neogotische ontwerpen vormen echter geens
zins het echte begin. Hiervoor werd al gewezen op 
de wortels van de vroege neogotiek in de 18de- en 
vroeg-19de eeuwse tuinarchitectuur en toneeldecoratie. 
Het door J.G. Michaël ontworpen landschapspark bij 
Beeckestein kende al in 1760 een eenvoudige neo
gotische kapel als tuinversiering.133 Verder is bekend 
dat men in de 18de- en vroege 19de eeuw bij een
voudige bakstenen plattelandskerkjes -evenals dit in 
Engeland het geval was- de spitsboogvensters als 
traditioneel decoratief element bleef gebruiken.134 
Het neogotische portaal aan de Utrechtse Dom van 
Suys, waarvan het ontwerp al in 1825 voltooid was, 
is echter naar mijn idee het eerste echte voorbeeld 
van kerkelijke neogotiek van enige omvang in ons 
land. Belangrijk is ook de verbouwing in 1827 van 
de Amsterdamse Lakenhal aan de Groenburgwal tot 
Engelse Episcopaalse Kerk onder leiding van de 
Amsterdamse gemeentearchitect J. Janssen. Naar alle 
waarschijnlijkheid is ook de gevel een ontwerp van 
zijn hand, zij het dan ook dat de bouwheren hier 
waarschijnlijk voor de keuze van de specifiek Engelse

neogotische stijl hebben gezorgd135.
Een jaar later bouwde zijn collega, de Kamper 
stadsfabriek Nicolaas Plomp (1782-1852), een 
begrafeniskapel op de Algemeene Begraafplaats te 
IJsselmuiden. Deze uitermate belangwekkende 
neogotische centraalbouw, helaas reeds in 1870 
gesloopt, geldt als het eerste vrijstaande kerkelijke 
gebouw volledig in die stijl geconcipiëerd.136 
Zowel Suys, Janssen als Plomp hebben zich bij hun 
ontwerpen laten leiden door de heersende voorkeur 
van de Engelse neogotiek voor een sobere plat- 
telandsvariant van het ’Perpendicular’.
Ook de nooit tot uitvoering gekomen plannen die de 
Engelse architect Henri Ashton waarschijnlijk in 
samenwerking met de (toen nog) Prins van Oranje, 
de latere Koning Willem II ontwierp voor een paleis 
op Zorgvliet passen in deze reeks vroege ontwerpen 
die geïnspireerd zijn door de Engelse neogotiek. 
Verder noemde ik hier al de zogenoemde ’Gothische 
Zaal’ bij het paleis aan de Kneuterdijk. Het ontwerp 
ervan -in de vormen van de Engelse ’Chapel-’ en 
’College’ gotiek- wordt toegeschreven aan Koning 
Willem II die tijdens zijn studie in Engeland hiermee 
had kennis gemaakt. Ook de Koninklijke Manege 
(1845) later verbouwd tot Willemskerk 1853 gebouwd- 
door G. Brouwer is in deze vormen.
De Dordtse ’Stadsbouwmeester’, G.N. Itz (1799-1869) 
verbouwde in 1840 de Franse of Waalse kerk te 
Dordrecht. Daarvoor had hij al neogotische vormen 
gecombineerd met classicistische in zijn mooie 
ontwerp voor een grafmonument voor de Dordtse 
zeeschilder schilder J.C. Schotel in de Grote Kerk 
te Dordrecht.137
Ook N.J. Kamperdijk (1815-1887), ten slotte, gebruikte 
deze typisch Engelse plattelandsgotiek voor zijn 
ontwerp voor de Hervormde kerk te Zeist, 1841-1843. 
Kamperdijk is de enige leerling, waarvan bekend is 
dat hij buiten de ’Stadsschoolen’ om, door Kramm 
privé opgeleid is. In de jaren veertig en vijftig was 
hij tevens werkzaam als opzichter bij de restauratie 
van de Utrechtse Dom.

Kramms neogotische ontwerpen, hoe eenvoudig ook, 
moeten binnen het bredere kader van de vroegste 
geschiedenis van de neogotiek in Nederland toch als 
opmerkelijk gekwalificeerd worden. Zij markeren het 
begin van een reeks kerkgebouwen en wereldlijke 
bouwwerken die alle de duidelijke sporen dragen van 
de in Engeland op dat moment bloeiende ’Gothic 
Revival’. Typerend voor deze richting is het gebruik 
van vormen ontleend aan de Engelse ’Perpendicular’ 
plattelandsgotiek. De strenge benadrukking van 
horizontale en verticale lijnen, de zorgvuldige verdeling 
van lijstwerk en ornamentiek en de toepassing van 
sobere, ongebroken muurvlakken zullen deze vorm 
van neogotiek ook in classicistische ogen gemakkelijk 
acceptabel hebben gemaakt. Ook Kramm werkte 
terzelfder tijd even gemakkelijk in classicistische als 
in gotische stijl, getuige bijvoorbeeld zijn ontwerp voor 
de St. Bavo te Harmelen, een witgepleisterd sober 
gebouw, in dezelfde classicistische stijl die we ook 
kennen van verschillende van zijn woonhuisontwerpen 
te Utrecht.138

Bezien we Kramms plaats in het bredere verband 
van de ontwikkeling van de Nederlandse architec
tuurgeschiedenis, dan rechtvaardigt de rijkdom en 
de verscheidenheid van het hier naar voren gebrachte

materiaal een ruimere aandacht van de architectuur- 
historici dan voorheen het geval was. Te vaak is in 
de moderne architectuurgeschiedschrijving de vroege 
neogotiek (van voor 1850) beoordeeld met de geheel 
andere normen en waarden van de neogotiek van de 
tweede helft van de eeuw.
Ik hoop met het voorafgaande aangetoond te hebben 
dat Kramm als inspirator van de neogotiek in de 
vroege 19de eeuw binnen de bescheiden Nederlandse 
verhoudingen een figuur van betekenis is geweest. 
Niet alleen door zijn ambitieuze leiding van de 
Utrechtse bouwkundige opleiding, maar vooral door 
zijn vroege neogotische ontwerpen en door zijn 
gedurfde initiatief om in 1834 ’Gothisch Architectuur- 
teekenen’ in te voeren in het overigens nog geheel 
door de classicistische architectuurtheorie beheerste 
bouwkundig onderwijs heeft hij een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het ontstaan en tot ontwikkeling komen 
van een belangstelling voor middeleeuwse bouwstijlen 
en het gebruik daarvan in de toenmalige contempo
raine bouwkunst.

Zeer behulpzaam bij het schrijven van deze studie waren mijn 
promotor prof.mr.dr. C. van Swigchem, drs. E. de Jong en de heer 
Harold Kettlitz van de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht.
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6. Ontworpen door de toenmalige stadsarchitect J. van Maurik, 
voltooid in 1846. Zie: A.J. van der AA, Aardrijkskundig 
woordenboek der Nederlanden, elfde deel T-V, Gorinchem 
1848, p. 440-441. Verder ook: Gem. Archiefdienst Utrecht,Ar
chief lV, inv. nr. 1004+ +; en: R. Tieskens, 'Het Gebouw voor 
Kunsten en Wetenschappen 1839-1846’, in: Jaarboek Oud- 
Utrecht, Utrecht 1980, pp. 160-163.
7. Zie: Reglementen 1828, in: Stukken betreffende de organi
satie der Stadsscholen voor Teeken- en Bouwkunde 1825-1845 
Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht (G.A.U.), Arch. IV, Inv. nr 
984 + +. Art. 1.
8. Ibid., Art. 2.
9. Ibid., Art. 4.
10-Precieze gegevens over leerlingenaantallen vindt men in de 
jaarlijkse verslagen, die aan het begin van elk jaar naar Burge
meester en Wethouders gestuurd werden. Zie ook: L. van 
Tilborgh en A. Hoogeboom, op.cit. (noot 1), bijlage zes, pag.
78. 11.Hierbij moeten we bedenken, dat het aanvullend avond
onderwijs betreft, aan leerlingen, die zaken als vakmanschap en 
praktijkkennis binnen hun werkkring op konden doen. Uit de 
Naamlijsten van de Leerlingen op de Stadsteekenschool 1822- 
1864’ blijkt dat het merendeel van de leerlingen werkzaam was 
in beroepen als schrijnwerker, timmerman, schilder , behanger, 
wagenmaker of metselaar. Dit zijn echter de beroepien op net 
moment van inschrijving en zegt natuurlijk niets over de 
toekomstige bestemming van de leerlingen.
l2.Reglementen 1828 (noot 7), G.A.U. Arch. IV, Inv. nr.
984+ + Art. vijf.
!3.lbid., bij: ’Van het onderwijs in de teekenschool’ Art 6 
I4.lbid., Art. 7.108
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15. Lijst van Boekwerken , Plaaten etc. in eigendom behorende 
aan de Stadsschoolen van Teeken- en Bouwkunde te Utrecht. 
G.A.U., archief IV, inv. nr. 991. Deze lijst is opgesteld 27 
oktober 1852 door C. Craeyvanger (1810-1895), van 1849 tot 
aan de sluiting van de school in 1866 als adjunct teken
onderwijzer verbonden aan de stadstekenschool.
16. Verslag over de Inrigting der gang van het onderwijs (...) 
aan de Stadsschoolen voor Teeken- en Bouwkunde, 1858,
G.A.U. Arch. V. Inv.nr. 988.
I7.2ie: Map Processen-Verbaal van beoordeeling der prijsvragen 
1834-1866, G.A.U. Archief IV, Inv.nr. 985. Hierbij op een los 
vel de prijvraagonderwerpen van 1828 tot en met 1833.
18.Verslag 1858, op.cit.(noot 16), p.11,12.
I9.lbid., pag.11,12.
2O.Kunstliefoe was een in 1807 opgericht Utrechts teken
gezelschap van voorname kunstenaars en welgestelde 
kunstliefhebbers en verzamelaars, die zich niet in eerste 
instantie vanuit ambachtelijke of handelsoverwegingen met kunst 
bezig hielden. Zie: L. van Tilborgh en A. Hoogeboom, 
op.cit.(noot 1), p. 19.
21 .Verslag 1858, op.cit. (noot 16), pag. 12.
22. Zie Reglement 1828 op.cit.(noot 7) art. 4, onder: ’Van het 
onderwijs in de bouwkunde’.
23. Regfement 1828 (noot 7), art. 6.
24. Verslag 1858, op.cit. (noot 16), p. 3-4.
25.lbid., p.9.
26.lbid., p.10.
27. Deze lijst bevindt zich in een map, getiteld: Lijst van 
Boekwerken , Plaaten etc. in eigendom behorende aan de 
Stadsschoolen van Teeken- en Bouwkunde te Utrecht. Gem.
Arch. Dienst Utrecht, archief IV. inv.nr. 991. Zie: noot 15.
28. De vijf orden zijn: de Dorische, Toscaanse, Ionische, 
Corinthische en Composiete orde. Een ordesysteem wordt 
beheerst door de zuil, waarvan de proporties gebonden zijn 
aan bepaalde verhoudingen, uitgedrukt in 'moduli', eigen aan 
elk afzonderlijk systeem. Deze verhoudingen bepalen ook de 
breedte van de mtercolumniën en de hoogte van het hoofdge
stel.
29. Eerste in deze reeks is Alberti’s De re aedificatoria (1485) 
en sindsdien zijn er talrijke ordenboeken verschenen in geheel 
Europa, o.a. Serlio’s Regole generale di architettura sopra Ie 
cinque manieri degli edifici (1537), Vignola’s Regola delle 
cinque ordini (1562), Palladio’s I Quattro Libri dell' architettura 
(1570) en in de zuidelijke Nederlanden Pieter Coecke van 
Aelsts Inventie der colommen (1539).
30. W.C.Brade, Theoretisch en praktisch handboek ten dienste 
van Ingenieurs, Architecten, opzigters, timmerlieden, Metselaars,
en verdere bouwkundigen, door ---------, Oud-Kapitein-Ingenieur,
Vol. I t\m IV, ’s Gravenhage 1827-1834, inleiding: ’Verval en 
verbastering der bouwkunde’; 'Toestand der bouwkunde in de 
middeneeuwen', pp.7-9.
31J-N.L.Durand, Précis des Leçons d’ Architecture, données 
a L'Ecole Royale Polytechnique, Parijs 1802-1805.
32. Brade, op.cit. (noot 30), p. 1, vol. II.
33. Verslag 1858, op.cit.(noot 16), p.10.
34. De verschillende categorieën, waarin Kramm zijn bibliotheek 
had ingedeeld, waren: 1: Architectuur; 2: Perspectiefleer; 3: 
Graveerkunst; 4: Verhandelingen over de schone kunsten; 5: 
Natuurkunde, wiskunde, mechanica; 6: biografieën van 
architecten, schilders, beeldhouwers, etc.; 7: Nederlandse ge
schiedenis; 8:Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse literatuur; 
9:Génealogie, Heraldiek, Numismatiek; 10: Belgische en Franse 
geschiedenis; 11: Reisbeschrijvingen; 12: Almanakken, Kranten, 
Romans; 13: Theologie, Kerkgeschiedenis, Ethiek. Zie:
Cqfalogpe de la Bibliothèque et de la Collection Artistique 
delaisee par M. Chr. Kramm, Utrecht
35. Alleen van de bouwkundige opleiding aan de Kon. Mil. Ac. 
te Breda is bekend dat er een goede bibliotheek voorhanden 
was. De beide akademies te Den Haag en Rotterdam hadden 
in ieder geval een vrij gebrekkige bibliotheek. Zie: Bibliotheek
catalogus van de K.M.A., Breda 1839. Verder voor Den Haag 
en Rotterdam: E.B.M.Lottman, 'De Haagse Tekenacademie.
Haar bijdrage aan de bouwkundige vorming in de tweede helft 
van de 18e en de eerste helft van de 19e eeuw’, in: Jaarboek 
Die Haghe 1984, pp. 28-59, bijlage 2; en: ld., 'De bijdrage van 
de Rotterdamse en Schiedamse tèkenscholen aan het 
bouwkundig onderwijs ca. 1750-1850’, in: Rotterdams Jaar
boekje, 1983, pp. 243-271.
36. De verschillende prijsvraagopgaven vanaf 1828 tot en met 
1866 zijn bewaard geblevemn het Gemeente Archief te Utrecht. 
Zie: Map Processen-Verbaal van beoordeeling der prijsvragen(.- 
..) 1834-1866, Archief IV, Inv.nr. 985. Hierbij op een los vel de 
priisvraagonderwerpen van 1828 tot en met 1833.
37. Deze indeling in drie categorieën was overeenkomstig de 
regeling van de prijsvragen aan de Amsterdamse Academie 
voor Beeldende Kunsten, zij het dan dat daar om de 10 jaar 
naar de ’Groote Prijs’ kon worden gedongen. Zie: J. Reynaarts, 
’Prijstekeningen uit net Amsterdamse bouwkunstonderwijs 1820- 
1844’, in: Bull. KNOB Jrg. 84 nr. 5 1985, pp.248-269.
38. Zie: E.B.M. Lottman, op.cit. (noot 2), Bijlage I. Verder:
Koninklijk Besluit van 13 april 1817, op.cit. (noot 1), pp.257- 
261.
39. Zie: E.B.M. Lottman, op.cit. (noot 1), Bijlage I.
40. Aldus het Koninklijk Besluit van 10 oktober 1829, nr 82, Zie: 
A.G.Brouwer (ed.) Bijvoegsel tot het Staatsblad van het 
Koninkrijk der Nederlanden, 1829, (Gorinchem 1835), p. 318- 
321. Een afschrift van dit K.B., via de Provinciaal Gouverneur 
gezonden aan de directie, bevindt zich in het archief van de 
Stadsschoolen voor Teeken- en Bouwkunde Archief IV, Inv. Nr. 
988.
41 .Verslag 1858, op.cit. (Noot 16), pp. 1-2.
42.lbid., pp. 14-15.
43.ln 1828 was te Utrecht E.R. Vermeer aangesteld als onder
wijzer in de wis- en meetkunde, zodat men er van uit ging

reeds voldoende aan de koninklijke eisen tegemoet te zijn 
gekomen.
44. De tekst van het volledige K.B. van 1829 bij E.B.M.Lott- 
mann, op.cit. (noot 2), bijlage 2.
45. Zo bekritiseert een in februari 1862 opgesteld rapport van 
het Utrechtse Departement van de 'Maatschappij van Nijverheid’ 
nog de weinig praktische aard van het bouwkundig onderwijs in 
Utrecht, omdat het voornamelijk bestaat uit het 'copiëren van 
goede voorbeelden, die achter glas zijn geplaatst’. Zie: G.A.U. 
Archief V. Inv.nr. 990. Memorie van net Utrechtsche Departe
ment der Maatschappij van Nijverheid aan Burgemeester en 
Wethouders, 24 februari 1862.
46. J.H.Coeling Bennink, Inventaris van het archief van de
's Gravenhaagsche Teekenacademie, sinds 1859 Academie van 
Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, 1821-1910, 
's Gravenhage 1985; verder: Gemeentelijke Archiefdienst Rotter
dam, Archief ’Hierdoor tot Hooger’. Een eerste inventarisatie 
hiervan bij: E.B.M.Lottman, Materiaal tot de geschiedenis van 
het ontstaan van tekenacademies en -scholen en hun aandeel 
in de bouwkundige vorming in het bijzonder tot die in de 
Nederlanden in de tweede helft van de achttiende eeuw en de 
eerste helft van de negentiende eeuw, (Typoscript) 1984.
47. De ’Teekenacademie’ begon haar cursus met: ’Eerste onder- 
deeling: Toepassing der vijf orden op de Burgerlijke Bouwkunde 
(...), zoodat de leerlingen in staat geraken den platten grond, 
opstal en deelen van een gebouw goed te teekenen (...).
Tweede onderdeeling: Nadere toepasing van de gronden der 
Meetkunde op de vijf orden der bouwkunst.’ Zie: Gemeentelijke 
Archiefdienst Amsterdam (G.A.A.), Part. Arch. 681, Inv. nr. 1- 
134, map 72 en 131.
48.6. van der Jagt, Aanspraak bij de opening der lessen, 
Amsterdam 1828, p.29.
49.lbid.. p. 26-27.
50. J.H.Lehman, 'Iets over het bouwkundig teekenen', in: 
Bouwkundige Bijdragen, deel 12 1862, pp. 205-218, citaat van 
p. 206-207.
51. Daar wordt dan de vraag gesteld: ’Ontegenzeggelijk is het 
gebruik van de bekende ordenboeken van Bosboom en Vignola 
op den achtergrond of bijna geheel in onbruik geraakt. Mag dit 
als een gunstig verschijnsel op het gebied der bouwkunst bij 
ons te lande worden aangemerkt en is de beoefening der 
zoogenaamde bouworden, in de genoemde boeken vervat, 
alsnog al dan niet aan te bevelen?’ De antwoorden die op 
deze vraag zijn binnengekomen leveren -naast een beeld van 
een veranderende houding ten opzichte van de ordenboeken- 
een zeldzaam ooggetuigeverslag door oud-leerlingen zelf op van 
de praktijk van dit onderwijs in de vijf orden. Zo brengt 
Lehman in zijn antwoord de vergadering in gedachten, hoe:’men 
tot ver in de jaaren veertig in iedere gemeente-teekenschool, 
waar de bouwkunst onderwezen werd, een honderd a 
honderdvijftig-tal teekenvoorbeelden van de vijf bekende 
bouworden vond.’Hij herinnert zich nog maar al te goed: ’hoe 
men vaak drie a vier maanden bezig was kapitelen en voluten 
te waschen en als men dat goed kon, was men weldra één 
der akademisch bekroonden en den naam van bouwmeester 
waardig.’ In: Bouwkundige Bijdragen Vol.XXIII, Bijlage I 1877, 
pp. 87-93.
52. J.W.Schaap, Architectuurperspectief, vol. 1-4, Leiden 1856- 
1859. 53.Chr. Kramm, 'Concept voor een rede (in manuscript)’, 
in: Map met processen verbaal van de prijsvragen, op.cit.(nool 

54.ibid., pag.2.
55.lbid., pag. 1. Verder: C.J.C. Reuvens, Korte beschrijving en 
plan der Romeinsche bouwvallen gevonden bij de opdelvingen 
der jaren 1827-1829, ter waarschi/nlijker plaatse van het Forum 
Hadriani, op de Hofstede Arentsburg onder Voorburg bij 's 
Gravenhage, s.l. s.a., [1830]. Reuvens (1793-1835) is vooral 
bekend als klassiek archeoloog, hij was voor korte tijd 
hoogleraar Griekse en Latijnse Letteren en Geschiedenis aan 
het Atheneum te Harderwijk. Hij heeft later als directeur van 
het Koninklijk Museum van Oudheden te Leiden (1818-1835) 
onder andere naam gemaakt met opgravingen op het landgoed 
Arentsburg bij Voorburg.
56.Chr. Kramm, op.cit. (noot 53), Pag. 2.
57.lbid., pag. 3.
58.lbid., pag.1.
59. Zie: Map Processenverbaal, op.cit. (noot 17).
60. Zie: Map Processenverbaal (noot 17), nov. 1856. De enige 
niet-middeleeuwse uitzonderingen in deze vroege jaren vormden 
de vroeg-zeventiende eeuwse Catharijnepoort (1844) en de 
graftombe van de Gravin van Solms (1840).
61-Voorstraat 14 'de Koning van Portugal’ (1850, 1851);
Vismarkt 15 (1852); Korte Nieuwstraat 2 1853); en Nieuwe 
Gracht 37 (1854).
62. De graftombe van Elisabeth van Tuyll van Serooskerken 
(1857) in een kapel van de Klaaskerk gaat een hele reeks 
zestiende en zeventiende eeuwse poortgebouwen vooraf: de 
Witte Vrouwenpoort (1858); de ’Doorgang naar een Binnenhof’, 
Herenstraat 27 (1859); De poortdeur in de tuin van de 
voormalige Haveloozenschool, achter de St.-Pieter (1860); de 
poort van de Statenkamer aan het St.-Janskerkhof (1861); 
dezelfde poort van de zijde van Het Hoogt (1862); de 
’poortdeur naast de Vleesch-hal’ aan de voorstraat 19 (1864) 
en tenslotte de Hofpoort aan de Nieuwe Gracht tussen Trans 
en Hamburger straat (1865).
63. Zie: Legger met Naamlijsten van Leerlingen der Stads
schoolen voor de Teeken- en Bouwkunde en Legger met 
bekroonde leerlingen. Verder: Verslag 1858, op.cit. (noot 16), 
pag. 10.
64  ̂ie: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en
Kunst. Gei//. Beschr. Vol.ll. De Provincie Utrecht, E. Haslin- 
ghuis, Ed. ’s Gravenhage 1956, p. 26. Öok de kloostergang 
van de Mariakerk werd enige jaren na de opmeting grotendeels 
afgebroken voor de nieuwbouw van het Gebouw voor Kunsten

en Wetenschappen.
65.Zie: Chr. Kramm, op. cit.(noot 53), pp. 3,4.
6®:verclgr n'2l ,met name genoemd, maar naar alle waarschijn
lijkheid betreft het hier losse afleveringen van C.F. von Wiebe-
king, Theoretisch-praktische bürgerliche Baukunde. 4 Vol 
Munchen 1823-1826.
67.ln datzelfde jaar wint Van Straaten ook de dubbele Riiks- 
medaille voor de bouwkunde.
68.Zie: Map Processenverbaal (noot 17), 12 februari 1843. Ook 
in 1844-1845 en 1845-1846 kwam het niet tot een bekroning. 
Onderwerp van deze jaren is het interieur van de Kapittelzaal 
yan de. uom (Groot-Kapittelhuis), in de prijsvraagopgave als 
Auditorium van de Akademie’ omschreven. Wederom trok de 

commissie, nog steeds in dezelfde samenstelling, er op uit om 
ter plaatse een vergelijking te maken tussen de tekeningen en 
de bestaande situatie. Niet één tekening was volgens de 
commissie met de vereiste nauwkeurigheid gemaakt, zij spreekt 
zelfs van grove fouten. Van de beste tekening is zelfs de 
schaal onnauwkeurig verdeeld en niet overeenkomstig de 
opgave van het programma terwijl een deur in de opstand zelfs 
helemaal vergeten is.
69.lbid., 20 november 1863.
70.lbid„ 16 maart 1847.
71.Ibid., [?] maart 1850.
72.lbid., 3 november 1856. G. van der Jagt, op.cit. (noot 48) p. 17 e.v. s» . I,
74. Reeds gedurende zijn leertijd (1847-1851) op de Amster
damse Academie had dit hem een reprimande opgeleverd van 
de orthodoxe directeur M.G.Tétar van Elven vanwege het in
kleuren van een ontwerp voor een kazerne en het opsieren 
daarvan met soldaten. Zie: M. Estourgie-Beijer, J.H.Leliman 
(1828-1910), (ongepubliceerde doctoraalscriptie Vrije Universiteit 
Amsterdam), Amsterdam 1987, p. 9 e.v.
75. Hij contrasteert deze op Engelse en Duitse voorbeelden 
gebaseerde tekenstijl met de op dat moment in Frankrijk 
heersende mode: De fransch-bouwkundige school, zonderling en 
overdreven in zoo vele opzigten, heeft op niet geringe wijze 
ook den draak gestoken met de toepassing van kleuren op 
bouwkundige teekeningen, en wie is het met met mij eens, dat 
hunne lila schaduwen, en te onnatuurlijke, ja onbestaanbare 
tinten en dekoratieve voorstellingen en vormen dikwerf zoodanig 
zijn gekozen, dat de door die kleurtinten uit te drukken vormen 
of materialen het ontwerp ten eenen male ontsieren en de 
natuur grovelijk beledigen. J.H.Leliman, op.cit (noot 50), p 214 
e.v.

77. Zie: J. Reynaerts, op.cit. (noot 37), voor een bespreking van 
de bewaard gebleven tekeningen. Het archief van de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam bevindt zich 
bij de Gemeentelijke Archiefdienst aldaar, Particulier Archief 
Inv.nr. 681. Verder: p. 13 hierboven.
78. Zie: Bouwkundige Bijdragen, dl. 12 1862, Algemeene Bijeen
komst der Leden 4 julij 1860, pp. 102-118.
79. Bijvoorbeeld voor de opera Der Freischütz van C.M.von 
Weber opgevoerd 20 oktober 1822; verder voor het zangspel 
Haarlems verlossing’ op tekst van J. van Lennep en muziek 

van G. Rossini, opgevoerd in de Amsterdamse Schouwburq op 
25 april 1833. Zie: Tent. Cat. N. Brabants Museum en 
Toneelmuseum Amsterdam, De achtergrond belicht, s.l. 1976 p. 
58 en cat. nr. 66-71. Eerder nog is het zogenoemde 'gotische 
gebouw’ van J.G.Waldorp van ca. 1775 uit de collectie van de 
schouwburgdecors van de Amsterdamsche Schouwburg, zie: 
C.A.van Swigchem, Abraham van der Hart, 1747-1820. Architect 
Stadsbouwmeester van Amsterdam, Amsterdam 1965, o d 143- 
148.
80.G. van Laar, Magazijn van Tuin-sieraaden, Amsterdam 1802, 
met vele herdrukken en drukvarianten, o.a. 1819, 1831, 1867.
Zie ook: W.G.J.M.Meulenkamp, ’G. van Laars Magazijn van 
Tuin-sieraaden als een voorbeeldenboek voor Nederlandse 
tuingebouwen’ in: KNOB 82 1983, pp. 124-141. Engelse 
voorbeelden , door hem genoemd zijn: W. Wrighte, Qrotesque 
Architecture, Londen 1767; en J. Plaw, Ferme Ornee; or Rural 
Improvements, Londen 1795. 81 .Chr. Kramm, Proeve der 
werkdadige doorzigtkunde. Utrecht 1830, pp. 42-43 en plaat 18.
82. Zie: E.H.Gombrich, Norm and Form, Studies in the Art of 
the Renaissance, Londen/New York, 1971, pp. 83 e.v.
83. W.C. Brade, op.cit. (noot 30), Vol. I, p. 6-8.
84. W.C.Timmerman, Bouwkundig Woordenboek, of verzameling 
verklaringen van bouwkundige termen alphabetisch gerangschikt 
ten dienste van eerstbeginnenden in den bouwkunst, door -—, 
Breda 1835, citaat uit : ’Voorrede’.
85.lbid., pp. 34-38, s.v. ’Gothische Orde’.
86.ld., Bijdrage tot de Geschiedenis van de Bouwkunde der 
Middeleeuwen, of Handleiding tot de Geschiedenis der 
Gothische Bouworde, ’s Gravenhage 1838.
87.ld., 'over de bouwkunst der Middeleeuwen’, in: Het Neder
landse!) Bouwkunstig Magazijn, s.l. 1836-1837, achtste tot en 
met tiende stuk, p. 579 e.v.
88.lbid., p. 579 e.v.
89.ld„ op.cit. (noot 79), p. 21.
90.lbid., p. 21-22.
91. D.D.Büchler, ’Boekbespreking: W.C.Timmerman, Bijdrage aan 
de geschiedenis der bouwkunde der middeleeuwen’, in: De 
Gids 1839, pp. 266-273. Verder: ’Boekbespreking’, in: 
Vaderlandsche Letteroefeningen, 1838, 2e stuk no 10.
92. Eerste in deze reeks is de herdruk van W.C. Timmermans 
Bijdrage tot de geschiedenis van de Bouwkunde der Middel
eeuwen of Handleiding tot de geschiedenis der Gothische 
Bouworde, uit 1841. Pionierswerk voor de Nederlandse 
architectuurgeschiedenis verrichtte ook F.N. Eyck tot Zuylichem 
met zijn 'Kort overzigt der Middeleeuwsche Kerken-bouwkunst
in Nederland’, in het Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden 
en Statistiek van Utrecht, uit 1845. Reeds in 1828 had 
dezelfde auteur in zijn Korte opgave van de verbeteringen en

verfraaiingen in en om de stad Utrecht, Utrecht 1828, een 
pleidooi gehouden voor het behoud van gotische bouwkunst 
(onder andere het Barbara- en Laurensgasthuis). Servaas de 
Jong publiceert in 1846 zijn Bijdrage tot de kennis der 
Gofnische Bouwkunst of Spitsbogenstijl in Nederland, ten 
dienste van Bouwmeesters, Beeldhouwers, Schilders, enz. In 
datzelfde jaar verschijnt van L.R.Beynen: Over de Gothische 
bouwkunst en hare herleving in onzen tijd. J.van Maurik is hier 
al eerder ter sprake gekomen als beoordelaar bij het gotische 
architectuurtekenen aan de Utrechtse tekenschool. Hij publiceert 
in 1845 zijn Geschiedkundig overzigt over de opbouw van de 
Dom te Keulen, een vertaling van A. von Binzers Der KÖIner 
Dom (1842). In F. de Vignes Geschiedenis der midden- 
eeuwsche bouwkunde, haar oorsprong en ontwikeling,
Amsterdam 1846, worden alleen Zuid-Nederlandse voorbeelden 
gegeven. Interssant tenslotte is nog de Nederlandse vertaling 
van K. Möllingers Elemente der Spitzbogenstil uit 1847: 
Grondbeginselen en onderdeelen der gothische bouwkunst of 
van den Spitsbogenstijl, wetenschappelijk ontwikkeld naar de 
voortreffelijkste bouwwerken en monumenten uit het schitte
rendste tijdperk der middeleeuwen Amsterdam 1847.
93. Dit is de voorgangster van de Utrechtse Stadsteekenschool, 
een particulier schildersgenootschap (n.b. niet hetzelfde als het 
al eerder genoemde Kunstliefde), waarvan de oorsprong terug 
gaat op de zeventiende eeuwse kunstschilder Gérard Poet 
(1648-1733).
Deze academie was van oorsprong af bedoeld voor kunste
naars of amateurs, zeker niet voor ambachtslieden. Zie:L. van 
Tilborgh en A. Hoogenboom, op.cit. (noot 1), p. 14-17. Over 
P.C. Wonder: A. Cock, Levensschets van P.C. Wonder,
Utrecht, 1852; verder: Tent. Cat. Haarlem, Op zoek naar de 
Gouden Eeuw, Nederlandse schilderkunst 1800-1850, L. van 
Tilborgh, G. Jansen (ed.) Zwolle 1986, p. 175. Kramms levens
beschrijving in: [J.J.F.] Wap, ’Eene Levensschets van Christiaan 
Kramm, in: Chr. Kramm, Levens en werken der Hollandsche 
en Vlaamsche schilders, beeldhouwers en bouwmeesters, 3 Vol. 
Amsterdam 1857-1864.
94. [J.J.F.] Wap, op.cit. (noot 92), p. 3; verder: J.lmmerzeel, De 
Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschil
ders, Beeldhouwers, Graveurs, en Bouwmeesters, van het 
begin tot de vijftiende eeuw tot heden, Amsterdam 1802-1843, 
Vo l  II p. 135.
95. Kramms allereerste kennismaking met de vroege neogotiek 
zou heel goed via de handboeken voor het toneeldecoratief te 
verklaren zijn. Kramm bezat zowel publicaties op het gebied 
van de toneeldecoratie als het werk van Van Laar. Zie ook 
noot 79 en 80.
96. C.F. von Wiebeking, Theoretisch-praktische bürgerliche 
Baukunde, 4 Vol. München 1823-1826. Hierin de afbeeldingen 
van de Utrechtse Dom in: Vol. 4 (platenatlas), tab. 114 en 
120. Tekstgedeelte over Kramm Vol. 4 (tekst), p. 429.
97. Citaat van het verzoek in: [J.J.F.] Wap, ’Mengelwerk’, in:
De Utrechtsche Volks-Almanak, Utrecht 1852, pp. 175-176. Met 
dank aan Drs. A. de Groot die mij hierop opmerkzaam maakte.
De correspondentie omtrent deze tekeningen is bewaard 
gebleven in het Archief van Provinciale Staten van Utrecht, 
Algemeen Rijksarchief van de Provincie Utrecht, ’Agenda’s van 
den Gouverneur’ over januari 1823 tot en met maart 1824 
(Vriendelijke mededeling van dhr. M.J. Ververs). Brief van de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Waterstaat, Brussel 15 
januari 1823, 97 C 24 nr. 2. Brief van de Gouverneur van 
Utrecht aan het Stadsbestuur van Utrecht, Utrecht 18 januari 
1823, 97 C 24 nr.2.
98. Aldus [J.J.F.] Wap, ibid., pp.175-176.
99. Het door Kramm gevraagde honorarium van fl. 525,- stuitte 
op bezwaren bij de Minister. Hoewel hij de tekeningen als 
’alleszins doelmatig en met veel zorg uitgewerkt’ kwalificeert, 
meent hij dat het werk -met aanzienlijk minder onkosten voor 
het Rijk- beter gedaan zou kunnen zijn door een ’Ingenieur of 
ander geëmployeerde bij den Waterstaat, of, desnoods door 
den Architect der Stad’. Zie: Brief van de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Waterstaat aan de Provinciaal 
Gouverneur van Utrecht, Brussel 23 juli 1823. Algemeen 
Rijksarchief Utrecht: Agenda’s van den Gouverneur over juli, 97 
D 2. Uiteindelijk is de hele zaak pas in 1824 geregeld, dq 
correspondentie wordt afgesloten met: ’Afgedaan voor Fl.300,-’. 
100.1J.J.F.J Wap, op.cit. (noot 97), pp. 175-176.
101 .C.F. Wiebekmg, op.cit. (noot 96), Vol. III, p. 429.
102.lbid., Vol. III, p. 429.
iO3.Het herstel was in materiële zin mogelijk gemaakt door de 
overdracht van de Domkerk in 1824 aan de gebruikers, de 
Utrechtse hervormde gemeente. De voormalige eigenaar, de 
Nederlandse Staat, had zich aan de vervallen toestand van de 
Dom weinig gelegen laten liggen. De overdracht ging dan ook 
gepaard met een aanzienlijk geldbedrag om de verantwoorde
nikheid voor het achterstallig onderhoud af te kopen. Zie A. de 
Groot, 'Een kerk als theater. De inrichting van de Utrechtse 
Dom in de negentiende eeuw’, in: Kunstlicht, Nederlandse 
bouwkunstopstellen voor Van Swigchem, 9de jaarganq nr 2/3 
1988, pp. 24-29, p. 25.
104-Suys was te Amsterdam samen met de Directeur van 
Stadswerken en gebouwen J. de Greef verantwoordelijk voor 
de prestigiëuze herbouw van de in 1822 afgebrande Ronde 
Luthersche Kerk. Zie J. Faber, Tilleman François Suys (1783- 
1861). Een Nederlands-Belgisch architect uit het begin van de 
negentiende eeuw, Doet. scriptie Kunstgeschiedenis Vrije 
Universiteit Amsterdam 1986, zie ook: ld. in: De Sluitsteen 3 
(1987) 3. Verder A. de Groot, op.cit. (noot 103), p. 25. 
lO5.Vriendelijke mededeling van drs. A. de Groot. Zie: Archief 
van de Kerkvooogdij der Ned. Hervormde Gemeente Utrecht 
1798-cal960, Gem. Arch. Dienst Utrecht, Arch. IV inv.nr. 72 (
23 aug. 1824).
106-Zie hiervoor de prachtige maquette van de Domkerk te 
Utrecht in het Centraal Museum aldaar, afgebeeld in: À. de
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Vries, ’Domkerk te Utrecht’, in: Tent Cat. Centraal Museum 
Utrecht, Het kleine bouwen, vier eeuwen maquettes in 
Nederland, pp.124-127, afb. 3 en 6.
107.Zie A. de Groot, op.cit. (noot 103), p. 25.
108- Zie Tent. Cat. Centraal Museum, Utrecht 1983, op.cit. (noot 
106), p. 128-129. Verder: G.A.U., Stadsarchief 1814-1851, 
Rapporten schade en herstel Domtoren, inv. nr. 408 en 409. 
Overigens moet men voor dit respect voor de historische 
waarde geen moderne maatstaven aanleggen. Monumentenzorg 
was nog ver weg! Vele historisch belangrijke bouwwerken zijn 
bijvoorbeeld gesloopt voor het uitbreidingsplan van Utrecht, 
opgesteld door J.D.Zocher, zie bijv. 'Aantekeningen van de 
Commissie tot uitbreiding en verfraaiing der Stad, met Bijlagen.’ 
1827-1834. Gem. Arch.dienst Utrecht, Arch. IV Inv.nr. 476++.
109- Zie: M.D.Barnard en C.C.van Hoogevest, ‘Het Domcom- 
plex’, in: Bouwen voor Utrechts Universiteit Architectuur en 
stedebouw binnen de stad, A.W.Reinink, J.A.Schuur (Red.), 
Utrecht 1985, pp.11-48, afb. op p. 31. Verder: F.C. van 
Embden, Pentekening O.l. inkt, 1830. T. A. Utrecht S.A. 9.1.2; 
S.A. 9.1.3; S.A. 9.1.4. 110.Zie: G.A.U., Archief IV, Notulen van 
de Burgemeester en Wethouders der Stad, Inv. nr. 94-4, 18 
jan. 1825, Bijlage 51.
111. Zie: Map biografische gegevens Chr. Kramm, daarin in 
handschrift van Kramm het ’Programma voor een gebouw voor 
een Gouverneur eener provincie, opgesteld door Suys’. Hierop 
is vermeld in het handschrift van Kramm op hoge leeftijd: De 
beoordeeling is geschied door de Koninklijke arcnit. den heer 
Suys te Brussel en de volkomene goedkeuring aan mijn plan 
(...) toegekend’. G.A.U. Bibliotheek Manuscripten, no. 2701.
112. Zie: [J.J.F.] Wap, op.cit.(noot 93), p. 4-5. Dezelfde 
ontwerptekeningen werden vervolgens opgestuurd naar de 
Commissie voor getuigschriften van bekwaamheid tot het geven 
van bouwkundig (teken) onderwijs van de Koninklijke Akademie 
van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Op grond hiervan werd 
aan Kramm als ’onderwijzer in de bouwkunde te Utrecht’ een 
getuigschrift verleend. G.A.A., Part Arch. nr. 681.
113. G.A.U., Archief IV, Notulen van Burgemeester en Wet
houders der Stad, Inv.nr. 94-9, 4 aug. 1826, Bijlage nr. 57, en 
8 sept 1826, Bijlage nr. 154. Zie verder ook: L. van Tilborgh 
en A. Hoogenboom, op.cit. (noot 1), Bijlage 4.
114-Het ’Krankzinnigengesticht’ was ingericht naar een nieuw 
stelsel van verpleging zoals dat ook in de kliniek van Bethlam 
door Kramm bestudeerd was. Zijn plan voor een ’Cellulaire 
Gevangenis’ was gebaseerd op net ’Auburnstelsel’. [J.J.F.]
Wap, op.cit. (noot 93), p. 6.
IISTlbid., p. 3-4.
116-Zie: Catalogue de la Bibliotheque et de la Collection 
Artistique délaisée par M. Chr. Kramm, Utrecht 1875.
Genoemd worden onder andere: Catalogue of the Pictures in 
the National Gallery, s.l. 1827; British Institution for promoting 
the Fine Arts, Londen, s.aj Catalogue of the Pictures of G. 
Watson Taylor, s.l. 1823; The Exhibition of the Royal Academy, 
s.l. 1823-1827; The Exhibition of the Society of British Artists, 
s.l. 1827; Synopsis of the Contents of the British Museum, 
Londen 1826; Epitome of the celibrated sculptured Zodiac of 
Dendera, Londen 1825.
117. Bekroonde prijsvragen van de Maatschappij ter Aan
moediging der Bouwkunde, (uitgegeven door de Mij. B. B.) 
Amsterdam 1842, plaat 27, 28, 29 (Ontwerp voor een 
begraafplaats); plaat 30 (Ontwerp voor een gedenkteeken voor 
Jacob Cats).
118. Al in 1655 publiceerde Sir William Dugdale (1605-1686) 
samen met Roger Dodsworth (1585-1654) een monumentale 
geschiedenis van Engelse kerkelijke bouwkunst, het Monasticon 
Anglicanum. Dit was het begin van een lange reeks studies 
over de Engelse middeleeuwse bouwkunst, waarbij gelijktijdig 
met de toegenomen historische kennis de gotiek zien allengs 
rehabiliteerde en zich -via de tuinarchitectuur van de tweede 
helft van de achttiende eeuw - uiteindelijk rond achttienhonderd 
een plaats verworven had als gelijkwaardige stijloptie naast het 
classicisme.
119. Een opsomming van de belangrijkste publicaties op dit 
gebied van auteurs als G.D. Whittington, J. Dallaway, Th.
Kerrich, Th. Rickmann, de architecten G. Sanders en S. Ware 
en verder J. Britten en H.Th. Hope, vinden we bij: D. Watkin, 
The Rise of Architectural History, Londen 1980, hfdst. III, 
’English Antiquarians and the Gotnic Revival’, pp. 49-67. 
120.lnvloedrijk is bijvoorbeeld Thomas Rickman (1776-1841) 
geweest met zijn: Attempt to Discriminate the Styles of Énglish 
Architecture, from the Conquest to the Reformation; Precedeo 
by a Sketch of the Grecian and Roman orders, with Notices 
Nearly Five Hundred Buildings, s.l. 1817. Hierin vinden we alle 
typerende elementen als moderne gotiek, classicisme en 
monumentenzorg terug. Het werk bereikte een zevende herdruk
in 1881. Zie: D. Wattkin, op.cit. (noot 119), p. 59.
121.J. Milner, The History, Civil and Ecclesiastical, and a 
Survey of the Antiquities of Winchester, Winchester 1798; F. 
Grose, The Ancient Architecture of England, s.l. (1795-1814); 
Milner bouwde reeds in 1792 een 'neo- Perpendicular’ kapel in 
Winchester. Van Grose noem ik hier The Ancient Architecture 
of England, (1795-1814). J. Bentham (1708-1794) is de auteur 
van The History and Antuiquities of the Conventual Church an 
Cathedral of Ely, from the Foundation of the Monastery, A.D. 
673 to the year 1771, Cambridge 1771.
122.S. Boissqcée, G. Moller, Geschichte und Beschreibung det 
Doms von Koln, Stuttgart 1823.
123. Verder bevond zien,in Kramms bibliotheek een exemplaar 
van Von Wiebeking, Memoire sur I' Etat d'Architecture Civile 
dans Ie Moyen-Age.
124. Afgebeefd en besproken in: R.C.Hekker, op.cit. (noot 1), 
p.22. 125. J. Immerzeel, op.cit. (noot 94), Vol II p. 135.
126.’Inzegening 8 juni 1841 door de Aartspriester G.A. Ver
meulen, tijdens het pastoraat van den eerwaarde heer A.
Otten’, in: De Godsdienstvriend, vol. 47, p. 46.

127-De westgevel is in 1905 afgebroken en vervangen door 
een voorportaal met toren en traptorentje en doopkapel van de 
Amersfoortse architect Kroes. Zie: J. Kalff, De Katholieke 
kerken in Nederland, Amsterdam 1906, p. 49.
128. R.C.Hekker. op.cit. (noot 1), p. 22.
129. j.lmmerzeel, op.cit. (noot 94), Vol. II p. 135.
130-Zie: H. Boom, Mijn Reisportefeuille, of omzwervingen door 
Overijsel in het najaar van 1846 Reprint Zwolle 1932, pp. 164- 
165. Verder genoemd in H.P.R.Rosenoerg, De negentiende 
eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland, ’s Gravenhage 
1972, p. 101.
131. J. Immerzeel, op.cit. (noot 94), Vol. II, p.135. Verder: E.H. 
ter Kuile, De schoonheid van ons land. Kastelen en adelijke 
landhuizen, Amsterdam 1954, afb. 122.
132. Chr. Kramm, ontwerp voor een gebouw voor de Duitsche 
Orde aan Achter de St. Pieter. Drie potloodtekeningen, 
opgewerkt met inkt. T.A.Utrecht, nr. W 4.1 (a-c). Hierbij 
aangetekend in het handschrift van Kramm op hoge leeftijd:
'De vergadering der Ridders waren (sic) zeer ingenomen met 
het plan, en zouden gaarne het ten uitvoer hebben gelegd: zoo 
niet de staatkundige toestand zoo hoog tegen de adel 
gespannen was.’ voor hetzelfde project zijn ook twee prachtige 
ontwerpen van J.D. Zocher in neogotische stijl in de Topografi
sche Atlas te Utrecht, T.A.Utrecht, nr. W 4.2 (a,b).
133. Zie: E. de Jong, ’Schoon en schilderagtig. De landschap
pelijke tuinstijl’, in: Tent. cat. Haarlem, F. Griizenhout, C. van 
Tuyll van Serooskerken (ed.) Edele eenvoud Neo-classicisme in 
Nederland, Haarlem 1989, pp. 73-88, cat. nr. 60.
134. Met name in Noord-Holland, Brabant en Limburg schijnt dit 
het geval te zijn geweest. Zie hiervoor: D. van der Vlis, 
J.W.H.J.M. Noldus, De tuin van een stad. De geschiedenis van 
de IJsselkade te Kampen, Kampen s.a., pp. 37 e.v. Voor de 
geschiedenis van de neogotiek in Engeland: C.L.Eastlake,
Histoiy of the Gothic Revival, Leicester 1968 en J. Macaulay, 
The Gothic Revival 1745-1845, Glasgow/Londen 1975; voor 
Duitsland: W.D.Robson-Scott, The Uterary Background of the 
Gothic Revival in Germany. A Chapter in the History of Taste, 
Oxford 1965. Voor een geschiedenis van de waardering van
het begrip 'gotisch' in de nederlandse zeventiende eeuw: E. de 
Jongh, ” 't Gothsche krulligh mail', De houding tegenover de 
gotiek in het zeventiende-eeuwse Nederland', in: fJederlands 
Kunsthistorisch Jaarboek, 24 (1973), pp. 85-145; id. voor de 
achttiende eeuw: P. Knolle, ’Het begrip 'gotisch’ in de 18de 
eeuwse Nederlandse kunsttheorie’, in: Documentatieblad 
Werkgroep Achttiende Eeuw, XVI/I [61-62] 1984, pp. 17-38. 
Voor een ideeënhistorisch overzicht: G.Germann, Gothic Revival 
in Europe and Britain: Sources, Influences and Ideas, Londen 
1972; Verder: K. Clark, The Gothic Revival, An Essay in the 
History of Taste, s.l. 1975; P. Frankl, The Gothic. Uteraiy 
Sources and Interpretations through Eight Centuries, Princeton, 
New Jersey 1960; J. Haslag, 'Gothic' im siebzehten und 
achtzehnten Jahrhundert. Eine Wort- und Ideengeschichtliche 
Untersuchung, Keulen, Graz 1963; T. Davis, The Gothic Taste, 
Londen 1974; Hugh Honour, Romanticism, New York, Londen 
1979.
135. H.P.R.Rosenberg, op.cit (noot 130), p. 100, 115 en verder: 
H.J.M. Roetemeijer, ’Het Staalhof anno 1626’, in: Ons 
Amsterdam, 1969, pp. 110-118, afb. p. 114. Roetemeijer noemt 
de hoofdkerk van de Engelse gemeente te Dublin als voorbeeld 
voor het ontwerp van de nieuwe gevel.
136. Zie voor N. Plomp: D. van der Vlis, J.W.J.M. Noldus, 
op.cit. (noot 134), pp. 37 e.v. afb. op p. 43.
137. Zie: A. Meffert , R. Schook, G.N.Itz, stadsbouwmeester van 
Dordrecht 1832-1867, Delft 1985, pp.41-43. Tekening van het 
grafmonument: G.N.Itz, ’Bouwkundige afbeelding van het 
monument, opgericht in de Groote kerk te Dordrecht, ter 
nagedachtenis van den ridder Joannes Christianus Schotel’. 36- 
49 cm.Gemeentelijke Archiefdienst Dordrecht. D.l.1357.
138-Ontwerp voor een villa aan de Minstroom te Utrecht, 1828; 
Ontwerp voor het woonhuis aan de Plompetorengracht 25 te 
Utrecht 1836; Ontwerp voor een dubbel woonhuis aan de Asch 
van Wijckkade, 1838. Afgebeeld in R.C.Hekker, op.cit. (noot 1), 
pp. 11-12.

Motto bij de tekening (1849-1850) van A. van Cuylen- 
burg van de Graftombe van Bisschop van Egmond in de Domkerk.

Bijlage

1834- 35 Koor van de St. Janskerk.
E. van den Berg, brons.
1835- 36 Onderwerp niet met name genoemd.
B. van Straaten jr. brons.
1836- 37 zuidelijke arm van de Kloostergang Dom.
C. Osterman, zilver; B. van Straaten brons (T.A. Hp 3 A).
1837- 38 Domtransept.
C. Osterman,zilver; K. Vlaanderen brons.
1838- 39 Opstand Kloostergang Mariakerk.
K. Vlaanderen (T.A. ld. 6.1A), zilver; I.D. van Straaten, brons 
(T.A. ld.6.2A).
1839- 40 Crypte St. Pieterskerk plgr. + opst.K. Vlaanderen, 
zilver (T.A. 16 5.2B), S.M.Werson, brons.
1840- 41 Graftombe Gravin van Solms.
Jac. van Straaten, brons (T.A. Hf. 138B).
1841- 42 Plgr. St. Jacobskerk.
Geen bekroonden N. van Straaten (T.A. Jb. 1.3B).
1842- 43 Opstand St. Jacobskerk.
D. P.Berkhout, zilver (T.A. Jb 1.2A en idem F détail toren); I. 
van Straaten, brons (T.A. Jb. 1.3A) Anoniem, (T.A. Jb. 1.5A); 
Werson, (T.A. Jb. 1.4B).
1843- 44 Öpst. + plgr. Catharijnepoort.
M. Kocke, zilver (T.A. Dc. 5.32A); H.T. Rijnbout (T.A. Dc.
5.33A + B), brons; A.M.de Geest, loffelijke vermelding (T.A. Dc.

1844- 45 Auditorium der Academie.
Geen bekroonden.
1845- 46 Auditorium der Academie.
Geen bekroonden.
1846- 47 Deur Sacristie.
H.T.Rijnbout, zilver (T.A. Hf. 155); A. van Cuylenburgh brons 
(T.A. Hf. 156); H. Jansen, eervolle vermelding (T.A. Hf. 158).
1847- 48 Doorgang Domkerk Oostzijde.
A. van Cuylenburgh, zilver (T.A. Hf. 12); H.T.Rijnbout, brons 
(T.A. Hf. 11).
1848- 49 Graftombe Bisschop G. van Egmond.
A. van Cuylenburgh, zilver (T.A. Hf. 102 + motto: Boompje);
A. Anraad, brons.
1849- 50 Voorstraat 14 (De Koning van Portugal).
J.D.Berkhout, A. van Cuylenburgh, zilver ; M.C.Bennik (T.A. C 
31.830), H.J.Brusse, bronsfT.A. 31.829).
1850- 51 Voorstraat 14 (De Koning van Portugal).
H. Buyen, zilver.
1851- 52 Vismarkt 15.
H.J.Brusse, zilver (T.A. 13.18 1985); A. Groenendijk, J. 
Groenendijk, brons.
1852- 53 Korte Nieuwstraat 2.
W. de Leur (T.A. C10.951), zilver; I. de Bruyn, brons .
1853- 54 Nieuwe Gracht 37.
H. Buyen, zilver; P. Hoogeweg, brons (T.A. C. 4.153)
1854- 55 Crypte St. Pieter.
Geen bekroonden Getuigschrift A.Anraad (T.A. Ib 5.7B)
1855- 56 Ingang Domkerk Oostzijde.
H.M.Buyen, zilver;!, van Asperen, brons.
1856- 5/ Graft. Elisabeth Tuyll van Serooskerke in St. Nic. kerk.
H. M.Buyen, zilver; I. van Asperen, brons.
1857- 58 Wittevrouwenpoort.
I. van Asperen (T.A. Dc. 9.59A + B) , H.F. Lancee (T.A. Dc. 
9.60B), I.É. Rijnbout, zilver; f.H.van Giessen, brons.
1858- 59 Herenstraat 27.
I.H.Henstedt, zilver (T.A. C. 6.650); H.F.Lancee, brons.
1859- 60 Poort Haveloozenschool Achter de St. Pieter.
I.M.Vreeswijk, zilver (T.A. Rc. 3.1).
1860- 61 Poort Statenkamer.
G. F.Beumer, zilver (T.A. Mc. 1.10); I. van Lokhorst, brons.
1861- 62 Prijsvraag niet gehouden?
Geen bekroonden.
1862- 63 Poort Statenkamer.
I.A. de Loran, zilver; A. Nahuysen, brons.
1863- 64 Poortdeur naast de vleeshal, (Bruntenhof)
H. A.van Baaren, zilver (T.A. Zi. 3.2.1); I.A. de Loran, brons.
1864- 65 Hofpoort Runnebaan aan de Nieuwe Gracht.
Geen bekroonden.
1865- 66 Niet gehouden?
Geen bekroonden.

Errata

In het artikel Wisselende waardering voor een 
ensemble, Restauraties van de stiftskerk te Thorn 
tussen 1780 en 1956 door W. van Leeuwen in De 
Suitsteen nr. 2 zijn de nummers van de noten 
weggevallen. Deze nummers worden hier gegeven per 
pagina en per regel. De nummers dienen na het 
genoemde woord gelezen te worden.

Pag. 47:
noot 1: r. 30, kunst; noot 2: r. 37, aan; noot 3: r. 48, beoalen: 
noot 4: r. 53, Duckers.
Pag 48:
noot 6: 2e kolom, r. 3, afb 3; noot 7: r. 6, gewit; noot 7: r. 11, 
gebouwd.
Pag 49:
noot 8: r. 5, Conrad; noot 9: r. 27, geest; noot 10: r 38 
F. 6500; 2e kolom: noot 11: r. 8, parochiekerk; noot 12: r. 23, 
krijgt; noot 13: r. 25, kerkruimte; noot 14: r. 27, afb. 3.
Pag 50:
noot 15: r. 10, tracery; 2e kolom: noot 16: r. 15, neogotiek; noot 
17: r. 34, aangebracht; noot 18: r. 44, toegepast; noof 19: r. 56, 
worden.
Pag 51:
noot 20: r. 15, geweest; noot 21: r. 25, betimmeringen; noot 22: 
r. 28, verwijderen; noot 23: r. 34, Sint Jan; noot 24: r. 37, uitzon
dering; noot 25: r. 44, verwijderd; noot 26: r. 53, Assche; 2e 
kolom: noot 27: r. 10, gelegen; noot 28: r. 19, ontstaan; noot 29: 
r. 27, Riegl.
Pag 52:
noot 30: r. 11, afb 8-9; noot 31: r. 28, ontwerpsystematiek; 2e 
kolom: noot 32: r. 12, gedragen; noot 33: r. 27, vorderen; noot 
34: r. 32, koorvensters; noot 35: r. 49, genoemd; noot 36: r. 57, 
Hartaltaar.
Pag 53
noot 37: r. 18, betekend; noot 38: r. 34, passen; kolom 2: noot 
39: r. 24, leiden; noot 40: r. 28, monumenienzorg; noot 4T r 
34, vernieuwen; noot 42: r. 41, reaotiserina.
Pag 54:
noot 43" r. 12, verval; 2e kolom: noot 44: r. 13 van onderen 
beslissing.
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PIERRE CUYPERS PROBEERT VAN DEYSSEL TOT ANDERE GEDACHTEN TE BRENGEN

P.A.M. Geurts*

Uit de hier volgende kleine bijdrage moge naar 
voren komen, hoe van volstrekt onverdacht roomse 
zijde werd geprobeerd, en wel door tussenkomst van 
Pierre Cuypers, diens jonge neef Lodewijk van Deys- 
sel te doen terugkeren naar de in katholieke kring 
vertrouwde opvattingen ten aanzien van theateropvoe- 
ringen.

Op 1 september 1882 ontving Cuypers in de hem 
ter dienst staande vertrekken van het Rijksmuseum, 
dat sinds 1876 onder zijn leiding in aanbouw was, 
met de eerste post een brief van F.X. Rutten te 
Maastricht 1). De afzender was daar sinds 1868 
pastoor-deken van de Sint Servaas, aan welke kerk 
de Roermondse architect tien jaren eerder met res
tauratieve en decoratieve werkzaamheden was begon
nen. In grote harmonie hadden de twee samenge
werkt. De Maastrichtse geestelijke was, zo blijkt uit 
zijn schrijven, op de hoogte van de ontwikkelingsgang 
van Karei Johan Lodewijk Alberdingk Thijm, die sinds 
enige tijd in verschillende periodieken was gaan 
publiceren, waarbij hij onder andere gebruik was gaan 
maken van het pseudoniem Lodewijk van Deyssel. 
Mogelijk had Rutten van Pierre Cuypers gehoord dat 
de jongste zoon van J.A. Alberdingk Thijm, na zijn 
verwijdering van het katholiek internaat Rolduc in mei 
1878, ongeveer een jaar lang leerling was geweest 
van de jezuieten in hun kostschool te Katwijk aan 
Zee en vervolgens te werk was gesteld in de Am
sterdamse uitgeverij en boekhandel Van Langenhuy- 
sen, die zijn vader een aantal jaren eerder had 
overgenomen. Weldra schreef hij onder andere in het 
tijdschrift van zijn vader De Dietsche Warande en in 
de liberale De Amsterdammer, Weekblad voor Neder
land, waaraan hij, evenals zijn vader toneelkritieken 
leverde.
Misschien stond Rutten ook nog steeds in contact 
met Rolduc waar hij tussen 1848 en 1859 had gedo
ceerd en waar de lotgevallen van Karei Alberdingk

Lodewijk van Deyssel in de jaren tachtig

Thijm met begrijpelijke belangstelling werden gevolgd.
In zijn brief aan Cuypers oordeelde Rutten betrek

kelijk mild over Van Deyssel, aan wie hij een "opregt 
gemoed" toeschreef en welke hij tot waardevoller 
werk dan toneelrecenties in staat achtte. Op toneel 
en zelfs op besprekingen van theateruitvoeringen, 
waarvan een wervende kracht kon uitgaan, rustte aan 
katholieke zijde nog steeds een taboe, waarvan de 
Thijms zich intussen weinig aantrokken. Het gevolg 
was geweest dat speciaal tussen Thijm senior en 
verschillende van zijn vroegere katholieke medestan
ders een pijnlijke verwijdering was ontstaan 2).

Rutten vreesde blijkbaar dat een krachtige verma
ning van clericale kant wel eens een averechtse uit
werking zou kunnen hebben op Van Deyssel en hem 
verder weg zou drijven van zijn vroegere omgeving. 
Daarom nam Rutten zijn toevlucht tot Cuypers, van 
wie hij wist dat deze met zijn neef op goede voet 
stond.

Cuypers waagde het niet rechtstreeks contact op 
te nemen met zijn oomzegger en hem de bezwaren 
die er bestonden tegen zijn activiteiten als theater- 
recensent, onder ogen te brengen; hij meende blijk
baar die moeilijke opdracht beter aan de vader te 
kunnen overlaten. Hij deelde deze niet slechts mee 
hetgeen deken Rutten had geschreven, maar weidde 
daarover ook persoonlijk uit. Een scherpe aanval op 
Van Deyssel in De Tijd van 30 augustus 1882 had 
Rutten aanleiding gegeven naar Cuypers te schrijven. 
Het artikel van de katholieke krant bezat de volgende 
voorgeschiedenis. In De Amsterdammer van 13 
augustus had een bespreking gestaan van een "een
voudige, korte en nette operette", oorspronkelijk van 
de Fransman L. Vasseur, in het Nederlands "De 
Prijsbreker" geheten, ondertekend door Lodewijk van 
Deyssel. Dat muziekstuk werd sinds enige tijd opge
voerd in het Amsterdamse theater Frascati, geëxploi
teerd door de heren Prot en zoon. Van Deyssel was 
niet bijzonder enthousiast gewwest over hetgeen hij 
te zien had gekregen. Het stuk hoorde "niet tot ’t 
beste dat Prot brengt." Het onderwerp was weinig 
origineel, de muziek matig, de decors waren onder 
de maat. De conclusie van de recensie had geluid, 
"een aangename verpozing voor de tegenwoordige 
zomeravonden". In de passage in de bespreking die 
moeilijkheden zou gaan opleveren had gestaan: "een 
enkele maal treft men ook iets onvoegzaams aan".

Twee weken later, op 27 augustus, stond er in De 
Amsterdammer een ingezonden brief van " Een buiten
man", die, naar aanleiding van de bespreking door 
Van Deyssel, samen met zijn vrouw, het bewuste 
stuk in Frascati was gaan zien. Het echtpaar had 
verwacht "een aangename verpozing" te mogen 
beleven, al kon er in het stuk hier of daar "iets 
onvoegzaams" voorkomen. De voorstelling was echter 
"een en al onvoegzaamheid" gebleken. Het echtpaar 
was dus diep teleurgesteld geweest: men had van 
een medewerker aan De Amsterdammer correctere 
informatie verwacht, het blad had de operette of geen 
woord waardig kunnen keuren of ze anders als 
ronduit ergerniswekkend kunnen kwalificeren.

Dit ingezonden schrijven nam De Tijd op 30 au
gustus over, tenminste grotendeels, want enkele 
passages waren "van dien aard, dat wij ze niet onder 
de oogen onzer lezers mogen brengen." Het blad 
was van oordeel volstrekt niet van "overdreven 
preutschheid" te kunnen worden beschuldigd, de krant 
durfde doorgaans echt wel "de zaken bij den waren 
naam te noemen". Nu had men echter gemeend 
onze pen" te moeten inhouden om geen ergernis 

te geven aan een groot aantal lezers. Geconcludeerd 
mocht worden dat niet slechts in kringen van De Tijd 
-"(gelijk beweerd werd uit gemis aan aesthetische 
vorming)"- aanstoot werd genomen "aan het streven 
van den heer van Deyssel, om de meest ongezonde 
en giftige voortbrengselen der buitenlandsche toneel- 
pers bij ons inheemsch te maken." In de laatste zin 
van het artikel werd Van Deyssels vader, J.A. Alber
dingk Thijm, bij het incident betrokken: "aan den 
treurigen naam" van de zoon werd immers onvermij
delijk "een andere naam, die door de Nederlandsche 
Katholieken steeds in achting en hooge eere werd 
gehouden", verbonden, dat was een insinuatie die 
Thijm, sinds enkele jaren in onmin levend met De 
Tijd over een hoog oplopend meningsverschil over 
de houding van katholieken ten aanzien van toneel,, 
niet op zich wenste te laten zitten.

Al in Het Handelsblad van de volgende dag, don
derdag 31 augustus, liet Thijm door middel van een 
ingezonden stuk "Aan de redactie!" weten, dat De 
Tijd "de zoogenaamde tooneelquaestie" weer oprakel
de en hem op "onrechtmatige wijze" probeerde 
"opnieuw in deze kibbelarij te betrekken". Het blad 
baseerde de aantijgingen tegen zijn zoon en tegen 
hem uitsluitend op de woorden die de schrijver van 
een ingezonden stuk in De Amsterdammer had ge
bruikt; het "verwart onvoegzaamheid met onzedelijk
heid en draait dan lustig door."

De reactie van De Tijd was even prompt: in de 
aflevering van vrijdag 1 september werd de "jammer
lijke ondescheiding" tussen "onvoegzaamheid en 
onzedelijkheid" met betrekking tot het omstreden 
theaterstuk volstrekt van hand gewezen. Door die 
"chicaneuze onderscheiding" nam Thijm in feite "De 
Prijsbreker" in bescherming. Iemand die de kwalificatie 
"onzedelijk" niet wenste toe te passen op die uitvoe
ring, verloor "eens en vooral het recht om over 
quaestien van openbare zedelijkheid op het gebied 
van tooneel uitvoeringen mede te spreken." De 
slotzin van het artikel in De Tijd bevatte wel een 
bijzonder sterk verwijt aan het adres van Thijm: "Het 
overtreft alles wat wij op dit gebied van hem onder
vonden hebben".

In De Tijd kwam daarmee een eind aan de pole
miek rond "De Prijsbreker". In De Amsterdammer 
werd die nog even voortgezet. Op zondag 10 sep
tember nam daar een lezer het op voor Van Deyssel; 
deze meende dat er wel degelijk onderscheid diende 
te worden gemaakt "tusschen de wetten der ’voeg
zaamheid’ die met de tijden veranderen, en de wet
ten der ’zedelijkheid’ die eeuwig en onveranderlijk zijn 
als de bron van het goede zelf". Intussen waren 
redacteuren van De Amsterdammer ook maar eens 
"De Prijsbreker" in Frascati gaan zien. Zij kwamen 
daarbij tot de conclusie dat het stuk “niet slechts 
onvoegzaam maar ook schadelijk voor de zedelijk
heid" moest worden genoemd. De redactie viel dus 
openlijk haar recensent Van Deyssel af, zoals bleek 
uit een

Pierre Cuypers aan zijn bureau in het Rijksmuseum

naschrift op het ingezonden stuk van 10 september. 
Rechtstreekse gevolgen had deze desavouering echter 
niet: In De Amsterdammer van 12 september stond 
opnieuw een toneelbespreking van Van Deyssel.
In deze discussie die in snel tempo heftige vormen 
had aangenomen, was Cuypers’ poging om zijn neef 
tot andere opvattingen te laten brengen, tot vruchte
loosheid gedoemd. Hij had zich onthouden van harde 
uitspraken. Hij leek het in zijn brief voor te stellen 
alsof hij "De Prijsbreker" persoonlijk had gezien en 
daarbij tot de conclusie was gekomen dat het stuk 
erger "dan onvoegzaam" was. Maar zijn advies bleef 
mild: "Een weinig voorzichtigheid ware wel aan te 
bevelen bij de behandeling van dergelijke stukken". 
"Aanprijzing" van zulke middelmatige produkten dien
de nergens toe. Hij vroeg zich af of het voortdurend 
verkeren in een sfeer "van twijfelachtige zedelijkheid 
wel zo goed was voor een jeugdig schrijver".

Cuypers had misschien kunnen vermoeden dat 
Thijm zijn zoon niet -zeker publiekelijk niet- zou 
afvallen. Vader en zoon verzorgden beiden, soms 
zelfs gelijktijdig, besprekingen voor De Amsterdammer, 
dat was gebeurd in het bewuste nummer van 13 
augustus en daarmee gingen ze ook door. De relatie 
tussen oom en neef raakte door dit incident gelukkig 
niet vertroebeld. Van Deyssel zou zich later dankbaar 
herinneren hoe hij onder alle omstandigheden op 
Cuypers had kunnen bouwen, ook al kwamen hun 
opvattingen volstrekt niet met elkaar overeen:

"Aan Cuypers heb ik ontzachlijk veel verloren.
Hij was gelijk aan een ouden boom, een ouden 
boomstronk in een mythisch bosch, waaruit, in de 
levende kleurige oogen, met hun blikken en uitdruk
kingen, een lief en innig leven altijd door welde.

Hij was een nimmer aflatende toeverlaat. (...) In 
het bizonder zij men afgescheiden van elkaar door 
begrippen en waardeeringen, - men blijft toch een 
door de kunst in ’t algemeen" 3).

* Dr. P.A.M. Geurts O.F.M. was de eerste hoofddocent van de 
Afdeling Geschiedenis van het Mollerinstituut in 1970 en 1971 
en vervolgens tot zijn pensionering wetenschappelijk hoofdmedewer
ker aan de sectie Geschiedenis van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen.114
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Noten

1. De brief van P.J.H Cuypers aan J.A. Alberdingk Thijm bevindt 
zich in het Alberdingk Thiim Archief, berustend in het Katholiek 
Documentatie Centrum te Nijmegen, nr.2425; hij volgt hier integraal:

Lieve Joseph, Rijks Museum 1 september 1882

Ik ontvang zoo even en brief van den Hoog Eerwaarden Deken 
Rutten waarin hij mij onder andere schrijft: “Kan U Edele niet 
beproeven om den Ü welbekenden Van Deyssel over te halen 
zijne talenten aan iets beters te wijden dan aan de kritiek van 

alledaagsche theaterstukken. Ik vrees dat zijn overigens opregt 
gemoed, door al te scherpe teregtwijzingen van onze kant al- 
lengskens van ons verwijderd wordt wat toch noodlottig zou wezen. 
Ik hoop dat mijn vrees ongegrond is."

Hebt gij het stuk in den Tijd van gisteravond gezien? Ik weet 
dat het stuk “De Prijsbreker” wel meer dan onvoegzaam is, en 
mag men wel onvoegzame dingen van dien aard aanprijzen? Een 
weinig meer voorzichtigheid ware wel aan te bevelen bij de 
behandeling van dergélijke stukken en waar is het hooger doel 
bij de beoordeeling en aanprijzing van zoo middelmatige en 
niet zeer edele kunstproducten? Is eene dergelijke atmosfeer 
als die waarin avond aan avond stukken van twijfelachtige 
zedelijkheid en bijna gedurige opwekking van “geslachtsdrift” 
zoo als de Tijd, zoo natuurkundig het uitdrukt, wel gunstig voor 
een jeugdig schrijver?

In de hoop dat gij mijne mededeeling ten goede wilt houden 
groet ik U met den warmsten morgengroet,

Uw verknochten broeder 

Pierre
De vindplaatsen van verdere informaties, behalve die aan het slot, 
worden in het opstel zelf voldoende aangegeven.

2. Zie voor deze themathiek: W.C. Bennink, Alberdingk Thijm,
kunst en karakter, Nijmegen 1952, 166-191 :”Vader en Zoon; G. 
Brom. Alberdingk Thijm, Utrecht-Antwerpen 1956, 196-225:
"Schouwburg" en H.G.M. Prick (ed.), Lodewijk van Deyssel. De 
wereld van zijn vader, met een voorwoord en voorzien van 
aantekeningen, Amsterdam-Brussel 1986, 168 en 283-288.

3. H.G.M. Prick (ed.), Lodewijk van Deyssel. Gedenkschriften voor 
de eerste maal volledig naar het handschrift uitgegeven en van 
aantekeningen voorzien, deel 2, Zwolle 1962, 669.

Errata

Noten behorend bij het artikel Van trots van de stad 
tot rafelrand van de monumentenzorg, Nieuw licht op 
de Roermondse Teeken-en ambachtsschool door 
Bernadette van Hellenberg Hubar, die per abuis niet 
werden opgenomen in het vorige nummer van De 
Sluitsteen.

65. Gemeentemuseum [641, 2-9. P. Singelenberg, Het Haags 
Gemeentemuseum, "H.P. Berlage 1856-1934 Een bouwmeester 
en zijn tijd", Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 25 (1974), 
Bussum 1975, 1-89, i.h.b. 16-28 (Singelenberg [65]). Voor de 
genoemde ontwerpen zie voorts: Singelenberg [33], en: "Disegni 
Tekeningen Hendrik Petrus Berlage", Biennaie di Venezia i.s.m. 
Rijksdienst Beeldende Kunst, 1986, 189-198; 205 (Disegni [65]).
66. H. Roland Holst-van der Schalk, "De vrouw in het woud", Rot
terdam 1912, 112-117; i.h.b. 113. Singelenberg [65], 82-83, noot 
10: memoreert dat Berlage aan H.P.L. Wiessing vertelde: "Je weet 
zeker alles van Jet Holst’s overgang op een socialisme in christe
lijke geest. Ik wil dat je weet, dat ook ik, nu, denk zoals zij.": 
H.P.L. Wiessing, Bewegend Portret, Amsterdam 1960, 164.
67. Singelenberg [65], 28-46; i.h.b. 43-46. Herinneringen aan 
vroeg-christelijke architectuur dringen zich ook sterk op bij de 
ontwerpen genoemd in Disegni [65]. P. Cuypers, "Dr. Cuypers 
en de moderne bouwkunst", Dr. Cuypers nummer van hetGilden- 
boek, tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde, orgaan van 
het St. Bernulphusgilde, 91-94; i.h.b. 94.
68. Thijm [41], 212.
69. Van der Lans [48], 115. J.R. van der Lans was een historisch 
romanschrijver a la Van Lennep, publicist en criticus voor o.m. 
de Katholieke Illustratie. Brom typeert hem als "populair" en als 
"iubelschrijver": G.Brom, Herleving van de Kerkelike Kunst in 
Katholiek Nederland, Leiden 1933, 205, 267, 319, 326, 335. Brom 
[69] G.Brom, Romantiek en Katholicisme in Nederland, 2dlnGro- 
ningen-Den Haag 1926, I, Kunst, 124.

70. Zie daarvoor: Drs A.M.E. van Esser en A.Schmitz, Lijst van 
beoefenaren (beroepsgewijze en genummerd) van beeldende kunst 
te Roermond over ca 1850- ca 1915, Roermond 1985.
71. J.A.Alberdingk Thijm, "Openingsrede bij de aanvaarding van 
het hoogleeraarsambt aan de Rijks-Akademie van Beeldende 
Kunsten, den 4n December 1876", Amsterdam, 1876, 13-17; 24.
72. J.J.M. Timmers, De Kunst van het Maasland, I, Assen-Maas- 
tricht 1974, 216-218: Heimo als "leider van een werkgroep, een 
equippe, die uit een aantalsteenkappers en beeldhouwers bestond 
(sic!)'; operarii: 221; met afbeeldingen. A. Welters, "Heimo en de 
kapitelen in de O.L.Vrouwekerk te Maastricht", Nedermaas, (1927- 
/28), 68-69. Over Heimo werd reeds gespeculeerd door H.Havard 
"La Hollande Pittoresque, Parijs 1876, 437; dit werk was ook bij 
Cuypers en De Stuers bekend. Voor resp 'magister operum' en 
'operarii' in het 19de-eeuwse ideaal zie noot 25 en K.Peeters 
"Dichterlijke visies op de gotische kathedraal, Van Verlaine tot 
Marsman”, Nader Beschouwd, Een serie kunsthistorische opstellen 
aangeboden aan Pieter Singelenberg, Nijmegen 1986, 87-106, i.h.b. 
93 (Peeters [72]). De Stuers en Cuypers [50], plaat 32. Beknopte 
catalogus der pleisterafgietsels en andere reproduktien van kunst
voorwerpen in het Rijksmuseum te Amsterdam, Amsterdam 1916, 
o.m. 54, nr 554.
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Een spoor van verbeelding

JSO/armoninMriefamtaidKaMk
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.

/4. w. van Leeuwen, Niet bij brood alleen, de katholieke architec
tuurtheorie van Alberdingk Thijm, Doctoraalscriptie bij prof.dr 
P.Singelenberg, Kunsthist.InstK.U.Nijmegen, 1982 [machineschrift], 
9-17 (Van Leeuwen [73]). In het kader van de Thijmherdenking 
wordt deze scriptie, bijgewerkt, uitgegeven als nummer 1 van De 
Sluitsteen 5 (1989). Berlage [25], 417. Peetere [721, 92-96 *P*'P 
Zie noot 71.
74. Peetere [72], 92-96. Van Leeuwen [73], 9-17.
75. J.A. Alberdingk Thijm. "Eene bouwlootse der XlXe eeuw", Diet- 
sche Warande 1 (1855), 97-133. Verslag [10], 16-17. GAR [10]: 
Kranteknipsels Cuypers: vraaggesprek van L.v.d.B. (?) met Cuypers 
b.g.v. diens negentigste verjaardag, 16 mei 1917 [herkomst onbe
kend], gevolgd door een artikel van Jan Stuyt over Cuypers, over
genomen uit Elseviers Maandschrift van maart 1917; verwezen 
wordt naar Didron aine, "Annales Archeologiques", dl XVIII, 276 
(Vraaggesprek [75]).
76. P.JlH.Cuypers, De oude gilden en de tegenwoordige ambachts- 
stand; voordracht gehouden voor de afdeeling Amsterdam van den 
Nederlandschen Rooms Katholieken Volksbond, Amsterdam, z.j. 
(1892) (Cuypers [76]). Idem, "Maastricht in beschaving, geschie
denis en kunstontwikkeling de oudste stad in Nederland", lezing 
gehouden voor het Patronaat der
Teekenschool te Maastricht op 16 november 1996, Architectura, 
16 mei 1897, 10-16. Zie ook: Cuypers-Kalf [25], vii. Zie ook: 
Vraaggesprek [75].
77. Brom [69], 214-215. B.C.M. van Hellenberg Hubar, Het 
ciboriumaltaar van de St.- Servaaskerk te Maastricht (1884), 
gedenkteken voor het 15de eeuwfeest van de stadspatroon (+ 
384), De Maasgouw, tijdschrift voor Limburgse Geschied- en 
Oudheidkunde, 104 (1985) 169-197; i.h.b. 171; verwijst naar Le 
Beffroi 1 (1863), 303.
78. Verslag [10], 21-23. Zie ook: Vraaggesprek [751.
79. Van der Lans [48], 118.
80. Thijm [48]; geciteerd in Van der Lans [48], 123-125.
81. Als een rode draad gaat dit door Van der Lans [48], De rede 
van H.Schaepman uit 1891 b.g.v. de prijsuitdeling in de St.- 
Lucasschool te Gent is deels geciteerd in Van der Lans [48] 
133-134. Zie aldaar ook 123-125; 135 en Thijm [48].
82. L.Tibbe, "Kijken om te leren, Bezoek aan wereldtentoonstellin
gen als onderdeel van de scholing van handwerkslieden in de 
19de eeuw”, Nader Beschouwd, Een serie kunsthistorische opstel
len aangeboden aan Pieter Singelenberg, Nijmegen 1986, 129-144 
(Tibbe [82]).
83. Cuypers [76], 4.
84. Berlage [25], I, 424; II, 203-204; 219; naar Van der Pek: 
228-229; 232-233. Singelenberg [33] 11-12. Tibbe [82], 134-135
85. Zie noot 62. Zie ook Hubar [181.
86. Cuypers [76], 2.
87. Cuypers [76], 16-18.
88. Zie daarover ook Tibbe [82], 134-135
8i9. Verslag [10], 6; 9; 11; 14-15. Handelingen [19], i.h.b. 75. 
Van Leeuwen [73], 9-13.

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) prüs f gg _
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 ??? 
7200AE Zutphen, telefoon 05750-10522, telefax 05750-41025, postbank 2069668.

renovatie restauratie
verbouwingen
staalsysteembouw
timmerfabriek
woningbouw

bv aannemersbedrijf
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