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Fiat lux!
Bernadette van Hellenberg Hubar

W

ie voor het eerst de nieuwe Bavo
betreedt, weet nauwelijks waar hij het
eerst naar moet kijken: de robuuste
ruimtelijke opzet van het schip of de helder gekleurde etages in de koepel? De preekstoel met
zijn organische ornamenten of de blauwe voegen
in transept en koor? Het is veel en overrompelend. In dit liefst 100 meter lange bouwwerk heeft
de architect, Joseph Th.J. Cuypers (1861-1949),
zoon van Pierre J.H. Cuypers (1827-1921), een
persoonlijk eclecticisme toegepast waarin geijkte
vormen een nieuwe lading kregen door ze te koppelen aan een eigen visie op stijl en ontwikkeling.
Zo persoonlijk, dat Joseph Cuypers bewust onvoltooide elementen in zijn schepping opnam om
het ontstaan van de kunst te illustreren, zoals de
onafgewerkte kapitelen in de transkapellen. Een
Unvollendete, vergelijkbaar met de beroemde
symfonie van Franz Schubert.
Bekijken we de bouwgeschiedenis van de kathedraal, dan volgt de fasering zoals gebruikelijk de
hoofdstructuur: apsis, koor en straalkapellen kwamen met een deel van het transept tot stand tussen 1893 en 1898. Daarop volgde van 1902 tot
1906 de uitbreiding met het gehele transept en
de prachtige koepel, het schip en de westbouw,
zonder de torens. Die laatste werden tussen 1925
en 1930 toegevoegd naar ontwerp van Pierre
Cuypers junior (1891-1982). Omdat ook zijn grootvader zich nog over de tekeningen had gebogen,
ontstond hier een oeuvre van drie generaties Cuypers, waarbij nog de inbreng van architect Jan
Stuyt opgeteld moet worden. Lest best was er
de programmamaker van de kathedraal, vicarisgeneraal en later bisschop, Augustinus J. Callier.
Wat de nieuwe Bavo vooral zo bijzonder maakt
is het licht. Wie dit in zijn vele fluctuaties volgt,
ziet het door de ramen naar beneden glijden: op
zijn weg botst het op de glanzende oppervlakte
van talloze objecten die het in allerlei kleurige
variaties reflecteren en verder verspreiden. Alles
doet daarin mee: zo heb je het fraai belijnde
siersmeedwerk van Jan Brom die met zijn preekstoel, kroonluchters en koorhek – topstukken uit
de vroege twintigste eeuw – aan de ene kant het
licht ving en aan de andere kant in nieuwe tinten
doorzette. Maar niet alleen materiaal dat uit
zichzelf al schitterde kreeg een rol: alles wat ook
maar enigszins kon spiegelen werd ingezet. Wat
te denken van de gepolijste zuilen in de kooromgang, het schip en de vele galerijen, gemaakt uit
graniet in rood en groen en zwart, dat bespikkeld
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is met facetachtige vlekjes en her en der voorzien van ragfijne lijnen in goud? En de vloeren
in terrazzo en mozaïek? Of de weerschijn van
de geboende eiken banken, die Joseph Cuypers
specifiek als onderdeel van de interactie tussen
licht en kleur noemde?
Maar helemaal vooraan in dit spel staan de glasharde terracotta’s: de hoofdzakelijk in geel gebakken sierstenen. Je treft ze niet alleen aan als
oplichtende banden in het metselwerk van de
robuuste pijlers, maar ook elders bij de dragende
onderdelen. Wie rondwandelt ziet ze overal ter
accentuering van de architectuur, bij kapitelen en

consoles of aan de binnenkant van de bogen.
Heel bijzonder zijn de galerijen in het transept
met hun geschakelde, cirkelvormige detaillering
die beïnvloed is door de Arabische en middeleeuwse sierkunst. Absoluut hoogtepunt in de toepassing van deze kleurige reflectoren vormt de
koepel, waar de stadspoort van het hemels Jeruzalem uit de Apocalyps is verbeeld.
Om deze sfeervolle interacties mogelijk te maken, moest in ieder geval aan één voorwaarde
worden voldaan: onbelemmerde lichttoetreding.
En juist op dit punt zette Joseph Cuypers een
stap die als vernieuwend bestempeld kan wor-

den. Hij brak met de traditie van bontgekleurde
glazen en zocht de oplossing in composities die
in veel wit of zacht getint glas werden gevat.
De enige uitzondering vormde wat hem betreft
de apsis, waar het glas in lood dat hij samen met
zijn vader had ontworpen een functie had in de
symboliek van het hemels Jeruzalem. Net als
in de koepel vormde dat een leidmotief dat zich
onder meer manifesteerde in het gebruik van
de kleurrijke (half)edelstenen uit de Apocalyps
in de glazen. Opvallend genoeg zijn de bonte
partijen hier al gecombineerd met relatief veel
wit, wat met name met tegenlicht tot een heldere
schittering leidt.
Op het punt van glas in lood vervolgde Joseph
Cuypers een experiment waarmee de firma Cuypers al enige jaren bezig was. Dit hield het midden tussen kostbare taferelen in glas in lood en
noodramen, direct na de bouw aangebracht toen

er vaak geen geld meer was. Algemeen werden
deze samengesteld uit licht, groenachtig broeiglas
met eenvoudige omlijstingen in kleur. Het effect
daarvan kan hem wel eens op de gedachte hebben
gebracht op die manier meer licht in de kerken toe
te laten. Zelf zou Joseph Cuypers in de nieuwe
Bavo een première geven met de engelenramen
van het hoogkoor. Hier creëerde hij een werk dat
in de glaskunst op eenzame hoogte staat: niet
alleen door de toepassing van veel licht doorlatende, zachte tinten, maar ook door een nieuw type
glasmozaïek te gebruiken. Op deze plaats in de
kathedraal getuigde het van een ‘symbolisme’ dat
alles te maken had met het bezielende licht van
de Heilige Geest, aan wie het priesterkoor was
gewijd: langs een stralende ‘ladder’ zou de mens
hier opstijgen naar de onstoffelijke wereld, vol
van Gods grenzeloze licht. Met recht past hier
het Bijbelcitaat 'Fiat lux!': 'Er moet licht zijn!'

De beoogde transparantie van de glazen vormde
een krachtig medium om het licht van buiten
naar binnen te halen. Daarbij was het zaak,
schreef Joseph Cuypers, om ‘in gevoelige schakeeringen te blijven, zooals de natuur van het
licht in ons Vaderland dat naar mijn oordeel
steeds eischt’. Juist die bewust geënsceneerde,
steeds wisselende lichtkwaliteit in de nieuwe
Bavo roept associaties op met de beroemde
serie die Claude Monet tussen 1890 en 1894
maakte van de kathedraal van Rouen. Vergelijkbaar met de schilder schiep de architect een
onuitputtelijke serie nieuwe Bavo’s, voortdurend
anders op iedere dag en ieder uur dankzij de
‘tinteling der atmosfeer’ die hij vanuit het Hollandse landschap naar binnen bracht en door
de vele glanselementen verspreidde. Doelmatigheid, symboliek en sfeer gingen bij Joseph
Cuypers hand in hand.
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