
PALEIS VAN WESTMINSTER 
 
 
OPDRACHT 1: BESCHRIJVING VAN HET KUNSTWERK. 
 
In het eerste deel van deze blogpost ga ik het parlementsgebouw van London  
beschrijven met termen uit het DNA van PK als rode draad. 
 
Charles Barry & Augustus Pugin 
 
In 1834 werd het paleis van Westminster verwoest door een brand. Enkel de Jewel Tower, de crypte, het klooster van 
St. Stephens en Westminster Hall konden aan de vlammen ontkomen. Na de brand werd een wedstrijd uitgeschreven 
voor het ontwerp van een nieuw parlementsgebouw. Uit de 97 inzendingen werd dat van Barry en zijn assistent 
Pugin gekozen. Barry’s ontwerp zorgde ook voor de incorporatie van de overlevende gebouwen. 
 
Neogotiek 
 
Voor het ontwerp van het parlement maakt Charles Barry gebruik van de lijnrechte gotische stijl, een symmetrische 
compositie die enorm populair was in de 15e eeuw en zijn terugkomst maakte in de 19e eeuw onder de term Neogotiek. 
De neogotische beweging begon zo’n 60 jaar voor Charles’ geboorte maar werd pas echt populair rond de 19e eeuw. 
De reden daarvoor was omdat steeds meer geleerde bewonderaars van neogotische stijlen een manier zochten om de 
middeleeuwse gotische architectuur nieuw leven in te blazen. De neogotiek bouwt op eigenschappen van de 
oorspronkelijke gotische stijl. 
 
Neogotiek en het parlementsgebouw 
 
Hoewel de vorm van het parlementsgebouw ontworpen werd door Charles werd de contra vorm ingevuld door Pugin. 
De structuur is dus tot stand gekomen door invloed van beide personen. Als je van de brug naar het gebouw kijkt is 
een van de elementen die direct in het oog springt de hoge glasramen. Het veelvoudig gebruik daarvan is een 
belangrijk element van de neogotiek. Wat ook opvalt is het gebruik van spitsbogen. Een spitsboog is een boog die 
niet uit één ronding maar uit twee gebogen delen bestaat. Deze wordt gebruikt omdat hij sterker is dan een 
rondboog en minder kans heeft om in het midden door te zakken. Die stevigheid is nodig voor een gebouw van zo’n 
omvang. 
 
Interieur 
 
Het paleis van Westminster is Pugin’s levenswerk. De wedstrijd won Barry in 1835 maar pas in 1844 wordt Pugin vast 
aangenomen als ontwerper van de decoratie van de ruimte en de texturen van de meubelen. Pugins takenpakket was 
groot, van gordijnen tot de kleinste details in het houtwerk. De kwaliteit, verscheidenheid en esthetische impact 
ervan is enorm. “Tot vandaag de dag overleefden deze ruimtes ouderdom en worden ze gezien als de belangrijkste 
ruimte decoraties van de Neogotiek.” (Kunstbus, 2015) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 



 
PALEIS VAN WESTMINSTER 
 
 
OPDRACHT 2: ANALYSE VAN HET KUNSTWERK. 
 
In dit tweede deel van de blogpost ga ik het werk en Pugin als persoon analyseren met als uitgangpunt het thema van de 
Big Idea ‘Tussen Droom en Daad’. 
 
Escapisme 
 
Het dagelijkse leven is niet altijd even aangenaam. Verplichtingen en stress die daar mee gepaard gaat, kan een grote 
invloed hebben op een individu. Door de geschiedenis heen zoeken mensen manieren om de realiteit te ontvluchten. 
Of dit nu via een hobby, middelen, media etc. is, je ontsnapt erdoor aan de realiteit. Pugin heeft tijdens zijn leven op 
verschillende manieren de werkelijkheid proberen te ontvluchten en die ga ik verder bespreken. 
 
Schriften 
 
Door velen werd Pugins literaire werk beter ontvangen dan zijn werkelijke gebouwen. Van jongs af liep hij in de 
schaduw van zijn vader. Hij maakte een groot deel van de tekeningen en details voor literaire werken van zijn vader 
(‘Specimens of the Architectural Atiquities of Normandy’) maar kreeg daar weinig tot geen erkenning voor. Na de dood van zijn 
vader ontvluchte Pugin de realiteit door zich volledig te focussen op architectuur. Uit deze vorm van escapisme zijn 
standaardwerken voortgekomen zoals: ‘Gothic Furniture in the Style of the Fifteenth Century’ en ‘Details of Ancient 
Timber Houses’. 
 
Tijdsgeest 
 
Als we kijken naar de tijdsgeest wanneer Pugin leefde bevinden we ons midden in de stedelijke industrie. 
Over de hele wereld waren er veranderingen aan de gang. Als ik die tijd in één woord zou moeten beschrijven kies ik 
het woord uitbreiden. De populatie vergroot, er is meer kapitaal voor ondernemers en de industrie groeit enorm snel. 
De normen van de Arbeiders komen niet overeen met die van de nieuwe ondernemers (middenstand). Dit heeft als 
gevolg slechte werkomstandigheden in de fabrieken in Engeland. De middenklasse wil vluchten van deze realiteit, ze 
willen het oude algemeen beeld van ‘de gelukkige arbeider op het platteland’ terug. Deze snelgroeiende industrie 
heeft esthetisch ook gevolgen, de stad wordt ingepalmd door fabrieken. Het esthetische is de aanzet tot escapisme 
voor Pugin, via zijn ontwerp ontvlucht hij de realiteit en zal hij met het gigantisch paleis het uitzicht van London 
veranderen.  
 
Het paleis 
 
Het paleis zelf moest de nieuwe standaard voor de gotische stijl worden. Volgens Pugin voldoen de neogotische 
gebouwen uit de 18e eeuw niet aan de kenmerken van de oorspronkelijke gotiek. Pugin vlucht dus van de standaard 
van de neogotiek en de realiteit via dit ontwerp. Hij was iemand met een grote verbeeldingskracht die veel inspiratie 
vond in het spirituele. Het spirituele was vooral aanwezig omdat Pugin Christene was en de normen en ‘leefregels’ 
die daarbij hoorden strikt naleefde. Dit geloof kan ook beschouwd worden als een vorm van escapisme. Kracht putten 
uit het ontastbare is een vorm van escapisme dat tot op vandaag enorm aanwezig is. 
 
Hoe sta jij tegenover deze vorm van escapisme? 
 
Zoals Pugin kan ik zelf snel de realiteit ontvluchten door creatief bezig te zijn. Zoals hij zich kon verliezen in 
architectuur kan ik dat in graffiti. Dit is voor mij de enigste manier om aan het alledaagse te ontsnappen. Complete 
focus op m’n werk, vergeten dat de wereld rondom mij bestaat en m’n fantasie verwezenlijken. Deze vorm van 
escapisme is volgens mij ook positief. Eigenlijk is elke vorm van escapisme, zei het via een hobby, middelen, media 
etc. positief en aanvaardbaar. De lijn tussen recreatief en obsessief is vaak dun. Iedereen heeft een andere standaard, 
visie en waarden. Wat door persoon A normaal lijkt kan door persoon B als problematisch beschouwd worden.  
 
‘Van Gogh was een meester in zijn vak, maar eindigde als alcoholverslaafde zonder oor.’ 
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