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Redactioneel 

 

 Herman Wesselink 

 

Het laatste Cuypersbulletin van 2013 

verschijnt op de valreep van het 

nieuwe jaar. Wij kijken terug op een 

bewogen jaar met enkele 

hoogtepunten, zoals de heropening 

van het Rijksmuseum afgelopen april. 

Positief is ook de toenemende 

aandacht, erkenning en waardering 

voor het wederopbouwerfgoed, 

geresulteerd in de aanwijzing van 89 

nieuwe rijksmonumenten. In dit 

nummer vindt u informatie over 

belangrijke publicaties rond de 

aanwijzing van de jongste 

monumenten. Daarnaast blijven 

jarenlange procedures ons 

bezighouden, zoals de kwestie rond de 

toekomst van St. Ludwig in Vlodrop. 

Verder zijn wij momenteel nog in 

afwachting van de besluitvorming 

rond mogelijke aanwijzing van enkele 

wederopbouwobjecten als 

rijksmonument. 

Het jaar 2014 wordt een bijzonder jaar. 

Het Cuypersgenootschap bestaat 

dertig jaar. Wij zullen deze mijlpaal 

niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

Behalve aan symposia en verschijning 

van een paar publicaties, zoals het 

langverwachte jaarboek, werken we 

aan een buitenlandse excursie die voor 

komend najaar gepland staat. We 

hopen dat het jaar 2014, naast 

inspirerende excursies en lezingen, ons 

weer een aantal goede resultaten 

brengt. Rest mij nog te melden dat het 

bestuur op 16 november is versterkt 

door de heer David Mulder. Mulder is 

als architectuurhistoricus werkzaam bij 

het Stadsarchief van Amsterdam en 

tevens voorzitter van de werkgroep 

die onze acties in de hoofdstad voert. 

Hij heeft veel kennis van en ervaring in 

de architectuurgeschiedenis en de 

monumentenwereld. Daarom zijn we 

verheugd dat hij zich bereidwillig 

heeft verklaard het landelijke bestuur 

te komen versterken. We wensen hem 

daarin veel succes. Tenslotte wensen 

wij alle leden een gelukkig en 

voorspoedig 2014! 

 

Korte berichten 

 

Nijmeegse negentiende-eeuwse gordel 

beschermd stadsgezicht 

 

De Nijmeegse negentiende-eeuwse 

stadsuitbreiding, met delen van de 

wijken Centrum, Bottendaal, 

Galgenveld, Altrade en Hunnenberg, is 

door het rijk aangewezen als 

beschermd stadsgezicht. De status van 

rijksbeschermd stadsgezicht is een 

erkenning van de bijzondere 

ruimtelijke en architectonische merites 

van de negentiende-eeuwse gordel. 

Het gebied is bijzonder, omdat het een 

dergelijke gave en complete 

negentiende-eeuwse uitbreiding 

nergens anders in ons land voorkomt. 
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Al eerder, in 1990, werd de schil door 

de gemeente beschermd. 

De schil uit de periode 1875-1930 

rondom het centrum is de eerste grote 

stadsuitleg van Nijmegen. Evenals in 

andere steden werd de 

stadsuitbreiding mogelijk door 

opheffing van de vestingwet in 1874. 

Ook Nijmegen had in de tweede helft 

van de negentiende eeuw te maken 

met een ruime verdubbeling van het 

aantal inwoners. Binnen de 

vestingmuren was de stad behoorlijk 

vol. De nieuwe stadsuitbreiding was 

hoofdzakelijk voor woningbouw 

bestemd, maar ook gedeeltelijk voor 

bijzondere bebouwing.  

Het stedenbouwkundig plan was deels 

concentrisch opgezet en bestaat ook uit 

radialen.  Er zijn zeer brede en ruim 

van groen voorziene singels, met 

zowel aan de zuid- als aan de oostzijde 

een groot, rond plein (het Keizer Karel- 

en Keizer Traianusplein) en een park 

aan de westzijde (het 

Kronenburgerpark). Op het Keizer 

Karelplein kwamen behalve de beide 

singels nog twee andere singels uit 

(huidige Van Schaeck Mathon- en 

Nassausingel) en twee belangrijke 

uitvalswegen (de St. Annastraat en de 

Graafseweg). Tussen de hoofdwegen 

kwamen kleinere straten te liggen.  

Aan de nieuw aangelegde wegen 

werden in relatief korte tijd diverse 

villa’s en vooral ook grote aantallen 

herenhuizen gebouwd. De grootste 

villa’s en herenhuizen stonden aan de 

belangrijkste singels. Aan de kleinere 

straten staan eenvoudigere huizen. In 

de smalste straten verrezen complexen 

boven- en benedenwoningen, die er 

aan de straatzijde als gewone 

herenhuizen uitzien. De bebouwing 

werd uitgevoerd in de toen gangbare 

stijlen, met vooral neorenaissance, 

eclecticisme en later ook Jugendstil. 

Details, zoals trappen, deuren, glas-in-

lood, veranda’s, serres, balkons, 

kroonlijsten en dakkapellen, werden 

zeer zorgvuldig uitgevoerd. 

Bebouwing op straathoeken kregen 

extra accenten in de vorm van 

bijvoorbeeld torentjes en erkers. Tot 

omstreeks 1915 was het verplicht de 

voortuinen door middel van een 

ijzeren hekwerk van minstens één 

meter hoog van de openbare weg af te 

scheiden. Later werden ook 

gemetselde muren of combinaties van 

metselwerk en ijzeren hekwerk 

toegepast.  

Bij de stadsuitbreiding werden 

terreinen gereserveerd voor de bouw 

van kerken, scholen, winkels en 

gebouwen met andere bijzondere 

functies. Deze werden op markante 

locaties op kruispunten of in 

zichtassen geplaatst. Daarnaast speelde 

groen een belangrijke rol. Niet alleen 

door de aanleg van parken en 

plantsoenen, maar ook door middel 

van beplanting van straten en lanen en 

groene voortuinen. De inrichting van 

parken, boulevards, wegen en 

plantsoenen werd ontworpen door 

bekende tuinarchitecten.  

Voor eigenaren van de panden 

betekent de aanwijzing tot beschermd 

stadsgezicht dat grote ingrepen aan 

hun pand, zichtbaar zijn vanaf de 

straat, een omgevingsvergunning 

vereisen. (Her)ontwikkeling blijft wel 

mogelijk, maar het is daarbij van 

belang dat de beschermde kwaliteiten 

het uitgangspunt zijn. Dat wil dus niet 
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zeggen dat het gebied “op slot gaat”: 

er moet gewoon gewoond en gewerkt 

kunnen worden. Andere, reeds eerder 

beschermde, negentiende-eeuwse 

gebieden bevinden zich onder andere 

in Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Den 

Haag en Groningen. 

Veel gemeenten nog niet bezig met 

omgevingswet 

Meer dan drie kwart van de 

gemeenten houdt zich op bestuurlijk 

niveau nog niet bezig met de 

Omgevingswet. Veel gemeenten zien 

de wetswijzigingen bovendien als 

“oude wijn in nieuwe zakken”. 

Ingenieursbureau Oranjewoud komt 

tot deze conclusie na onderzoek bij 

honderd gemeenten. 

Projectmanager Ruimte Edwin Oude 

Weernink en mede-onderzoeker Arno 

Derks van Croonen Adviseurs zijn 

verbaasd over de passieve houding 

van gemeenten. ‘Het hele 

wetgevingstraject loopt al twee jaar en 

het ministerie (van Infrastructuur & 

Milieu) investeert behoorlijk in de 

informatievoorziening. Het gaat om 

een fundamentele stelselherziening die 

iedereen raakt. Wij hadden verwacht 

dat dit hoger op de ambtelijke en 

bestuurlijke agenda zou staan.’ 

Oude Weernink zegt dat gemeenten de 

Omgevingswet doorschuiven naar de 

volgende collegeperiode. Dat lijkt 

logisch: de Omgevingswet wordt pas 

in 2018 van kracht. Er wordt nu nog 

volop gewerkt aan de uitwerking van 

de wet in Algemene Maatregelen van 

Bestuur op het ministerie. Bovendien 

zijn gemeenten tot 1 juli van dit jaar 

druk geweest met het actualiseren van 

hun bestemmingsplannen. Daarna 

brak een nieuwe fase aan, van 

heroriënteren op de rol die gemeenten 

straks gaan spelen in het ruimtelijk 

domein: niet langer nemen ze het 

voortouw in ruimtelijke  

ontwikkelingen, ze voeren regie en 

faciliteren. Dit past bij het beleid dat de 

landelijke overheid wil. Oude 

Weernink: ‘Dit is hét moment om met 

de Omgevingswet aan de slag te gaan, 

omdat die de nieuwe rol van het 

bevoegd gezag als uitgangspunt 

neemt. Het verbaast mij dat ze die kans 

tot nu toe hebben laten liggen.’ 

De nieuwe rol en werkwijze van 

gemeenten vragen om een flinke 

cultuuromslag. Gemeenten zullen in 

de nabije toekomst de ambtelijke 

organisatie en het bestuur op hun 

nieuwe rol moeten voorbereiden. 

‘Uitnodigingsplanologie wordt door 

80% van de ondervraagden omarmd, 

maar ze hebben er nog geen vorm aan 

gegeven. Er moet nog heel wat 

gebeuren om te zorgen dat je als 

gemeente initiatiefnemers ook echt 

uitnodigt om met plannen te komen. 

Dat heeft niet alleen met wetgeving te 

maken, maar ook met een 

nieuwe mindset, met durven loslaten. 

Nu afwachten tot de wet is ingevoerd, 

geeft het risico dat je straks achter de 

muziek aanloopt.’ 

Uit het onderzoek blijkt ook dat 42 

procent van de gemeenten de 

Omgevingswet ziet als “oude wijn in 

nieuwe zakken”. Oude Weernink 

denkt dat deze scepsis is ingegeven 

door eerdere wetswijzigingen, maar 

vindt die niet geheel terecht. ‘I&M is 

volop bezig met het harmoniseren van 

het huidige woud aan wet- en 
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regelgeving en stopt veel energie in 

voorlichting daarover.’ 

 

Scheepjeskerk Hazerswoude-Rijndijk na 

jaren procederen nu gemeentelijk 

monument 

Ondanks bezwaren van het bisdom 

Rotterdam is de Scheepjeskerk in 

Hazerswoude-Rijndijk nu officieel 

aangewezen als gemeentelijk 

monument. ,,Dat was 

onontkoombaar’’, reageert Nico 

Wesselingh van de stichting Vrienden 

van de Scheepjeskerk. Eerder werd het 

verzoek om de kerk rijksmonument te 

laten worden, afgewezen. Het gebouw 

komt nu in aanmerking voor subsidie 

van de gemeente Rijnwoude. Deze 

gemeente fuseert echter in 2014 samen 

met Alphen aan den Rijn. ,,In Alphen 

aan den Rijn zijn de subsidies voor 

monumenten onlangs al 

wegbezuinigd. Dus het is nog maar 

afwachten wat daar volgend jaar van 

terecht komt.’’, aldus Wesselingh. De 

aanwijzing als monument betekent wel 

dat de Scheepjeskerk een beschermde 

status geniet en dus niet zomaar 

gesloopt of ingrijpend gewijzigd kan 

worden.  Voor het Cuypersgenootschap 

betekent dit dat een jarenlang lopend 

dossier eindelijk kan worden 

afgesloten. De kerk is gewijd aan de 

heilige Bernardus, dateert uit 1855, 

werd ontworpen door W.J. van 

Vogelpoel en is een voorbeeld van 

zogenaamde stukadoorsgotiek. 

Vanwege het schip als windwijzer op 

de toren heeft de kerk de bijnaam 

“Scheepjeskerk”.

 

       

       De Scheepjeskerk uit het zuiden gezien. Opname: Wikimedia Commons/V. van Zeijst, 2011 



Anderhalf miljoen euro voor 

rijksmonumenten Zuid-Holland 

De provincie Zuid-Holland stelt in 

2014 ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar 

voor de restauratie van 

rijksmonumenten. Reden hiervoor is 

dat rijksmonumenten het beeld 

bepalen in een landschap, stads- of 

dorpsbeeld. Het is bovendien goed 

voor de lokale economie, omdat de 

monumenten veel bezoekers trekken. 

Sinds 1 december 2013 kunnen de 

aanvragen worden ingediend. De 

restauratie van woonhuizen valt echter 

buiten deze subsidieregeling. 

In Rotterdam gaat het bijvoorbeeld wel 

om rijksmonumenten als de 

Laurenskerk, het Witte Huis en het 

beeld van Erasmus.  

 

Eén van de selectiecriteria om voor 

subsidie in aanmerking te komen is dat 

er een plan klaar moet liggen voor de 

uitvoering. De daartoe benodigde 

restauratie mag niet meer kosten dan 

twee miljoen euro. De helft van dat 

bedrag moet uit andere bronnen 

worden gefinancierd.  

Als de subsidieaanvragen meer zijn 

dan het vastgestelde subsidieplafond 

van ruim anderhalf miljoen euro, 

maken Gedeputeerde Staten voor het 

bepalen van de volgorde van 

behandeling een afweging tussen de 

verschillende aanvragen. Dit gebeurt 

op basis van onder andere de 

bouwtechnische staat van het 

monument, de hoogte van de 

cofinanciering, herbestemming, 

bevordering van de werkgelegenheid 

en het creëren van leerling-

werkplaatsen. De aanvragen voor 

subsidie kunnen nog tot en met 28 

februari 2014 worden ingediend. Voor 

eigenaren van woonhuizen bestaat de 

mogelijkheid om tegen een lage rente 

geld te lenen bij het Nationaal 

Restauratiefonds.  

 

Excursie Antwerpen 

 

Op 16 november vond de 

najaarsexcursie naar Antwerpen 

plaats. Ondanks het matige weer en de 

vroeg invallende duisternis was het 

een geslaagde dag. We bezochten de 

St. Laurentiuskerk, de Cogels Osywijk 

en het Centraal Station. Van het 

monumentale stationsgebouw, dat is 

klaargestoomd voor de 21e eeuw, staan 

op de volgende bladzijden wat 

impressies. De lunch en de Algemene 

Ledenvergadering vonden plaats in 

het stijlvolle De Keijserhotel, dichtbij 

het station. Daar werd David Mulder 

als bestuurslid geïnstalleerd. Tenslotte 

werden we dankzij inzet van Rens 

Swart getrakteerd op een kort bezoek 

aan de neoromaanse St. Janskerk 

(1890) in de deelgemeente Borgerhout, 

ontworpen door H. Beyaert en F. 

Baeckelmans. Deze kerk, goed 

zichtbaar vanaf de Antwerpse 

ringweg, behoort tot de belangrijkste 

neoromaanse kerken van België. 
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Nieuwe uitgaven 

 

Kerkkappen in Nederland 1800-1970 

Onzichtbaar en verborgen, maar net zo 

essentieel voor de bijdrage aan de 

kerkbouw zijn de kapconstructies, de 

ruimten tussen de gewelven en het 

dak. Studies naar (kerk)kappen van 

vóór 1800 zijn al gedaan, maar de 

periode daarna bleef tot nu toe 

onderbelicht. Kerkkappen uit de 

laatste twee eeuwen zijn een essentieel 

en bijzonder onderdeel van de verdere 

ontwikkeling van de kapconstructie. 

Nieuwe materialen en 

constructiewijzen maakten weidse 

overspanningen en lichte(re) 

constructies mogelijk. Vanzelfsprekend 

was er sprake van invloed van 

constructies van profane kappen op 

kerkkappen en tevens was er invloed 

vanuit het buitenland. Het resultaat 

van het onderzoek is verrassend. 

Bouwhistoricus Ronald Stenvert neemt 

u denkbeeldig mee via steile trappen 

naar de donkere en schemerige 

ruimten die zich het dichtst onder de 

hemel bevinden. Deze ruimten hebben 

een even monumentale werking als het 

kerkinterieur onder de gewelven. Het 

boek draagt bij aan kennis van de 

jonge kerkkap, die van groot belang is 

bij opgaven rond herbestemming.  

 

Uitgave: WBooks en Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed 

ISBN: 9789066307230 

Auteur: Ronald Stenvert 

Taal: Nederlands 

Aantal pagina’s: 176 

Illustraties: 200 

Uitvoering: paperback met flappen 

 

Driedelige serie over architectuur en 

beeldende kunst 1940-1965 

 

Monumenten van de wederopbouw 

Nederland 1940-1965. Opbouw en 

optimisme 

Auteurs: Dorine van Hoogstraten, Ben 

de Vries 

Uitgever: nai010 uitgevers 

ISBN: 978-94-6208-090-4 

Prijs: € 34,50 

 

 
 

Het overzichtswerk Monumenten van de 

wederopbouw Nederland 1940-1965. 

Opbouw en optimisme toont bijna 

tweehonderd belangwekkende 

bouwwerken uit de 

wederopbouwperiode. 

Een groot aantal gebouwen uit de 

wederopbouwperiode is inmiddels 

gesloopt of onherkenbaar veranderd. 

De laatste jaren groeit de waardering 

voor de architectuur en stedenbouw 

uit de jaren waarin ons land werd 

hersteld na de oorlogsschade.  

Terecht, want dit boek laat zien dat 

deze iconen van vernieuwende 

architectuur verfijnder zijn dan 

menigeen denkt. De diversiteit van de 
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architectuur uit de naoorlogse jaren is 

verrassend groot. Sommige architecten 

hadden voor de oorlog al naam 

gemaakt, zoals Dudok, Granpré 

Molière, Rietveld, Van den Broek en 

Bakema. Anderen, onder wie Warners, 

Ingwersen en Van Gool, stonden aan 

het begin van hun carrière en kregen 

de kans in de wederopbouwwijken 

markante gebouwen te realiseren. 

Aan de hand van thema’s als 

infrastructuur, economie, cultuur, 

verzuiling en herdenking, wordt een 

beeld gegeven hoe Nederland na de 

Tweede Wereldoorlog uit de as herrees 

en zich ontwikkelde tot een prille 

welvaartsstaat. 

De wederopbouwperiode was een tijd 

van optimisme en groei, van geloof en 

vertrouwen in de vooruitgang. 

Gemeentelijke diensten, 

woningbouwverenigingen, particuliere 

bouwondernemingen en architecten 

werkten samen aan het herstel van 

verwoeste gebieden, het oplossen van 

de woningnood en de uitbreiding van 

de stad. Nieuwe inzichten op het 

gebied van architectuur en 

stedenbouw werden in de praktijk 

gebracht in combinatie met moderne 

technieken en bouwmaterialen. En dat 

alles met krappe budgetten en in korte 

tijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst van de wederopbouw in Nederland 

1940-1965. Experiment in opdracht 

 

 
 

Auteurs: Frans van Burkom, Yteke 

Spoelstra, Simone Vermaat 

Uitgever: nai010 uitgevers 

ISBN: 978-94-6208-091-1 

Prijs: € 34,50 

 

Verfraaiing en verfijning van de 

objecten gebeurde door middel van 

eigentijdse kunst(techniek). 

Muurschilderingen, mozaïek, glas-in-

lood en (wand)tapijten werden 

speciaal ontworpen voor een bepaalde 

plek in of aan een gebouw. Na jaren 

van veronachtzaming en sloop, groeit 

nu de publieke belangstelling voor de 

wederopbouwperiode en haar 

bijzondere erfgoed. Deze publicatie 

vertelt het verhaal van de opkomst, 

bloei en teloorgang van de 

wederopbouwkunst in Nederland. 

Kunstenaars zoals Dick Elffers, Wally 

Elenbaas, Louis van Roode en Karel 

Appel streefden in de sobere 

naoorlogse jaren naar een synthese van 

kunst en architectuur. Dit ideaal hing 

samen met het verlangen naar een 
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collectieve en samenbindende kunst 

voor een samenleving die moest 

herstellen van de gevolgen van de 

oorlog. Bijzondere technieken zoals 

sgraffito en glas-in-beton werden 

herontdekt of nieuw ontwikkeld. Dit 

boek bevat portretten van kunstenaars, 

kunstwerken, interviews, technieken 

en historisch en veel recent 

beeldmateriaal. 

 

Atlas van de wederopbouw in Nederland 

1940-1965. Ontwerpen aan stad en land 

Auteur: Anita Blom 

Uitgever: nai010 uitgevers 

ISBN: 978-94-6208-092-8 

 

Prijs: € 49,50 

 

 
 

Deze atlas biedt een overzicht van de 

grootse vernieuwing van stad en land 

tijdens de wederopbouwperiode van 

Nederland. Met de selectie van dertig 

gebieden geeft de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed in deze uitgave een 

afspiegeling van de ruimtelijke 

ambities van Nederland in de jaren 

1940 tot 1965.  

Nederland ging in deze periode 

grootschalig ‘op de schop’. De 

oorlogsschade werd hersteld, 

bijvoorbeeld in Rotterdam, Nijmegen, 

Rhenen en Middelburg. Vervolgens 

wist de Nederlandse stedenbouw met 

omvangrijke stadsuitbreidingen 

internationaal de aandacht op zich te 

vestigen. Tegelijkertijd deed 

schaalvergroting door ruilverkaveling 

zijn intrede als oplossing voor de 

plattelandsvernieuwing in Europees 

verband. 

De publicatie heeft een brede 

benadering met essays van specialisten 

op het terrein van stedenbouw, 

(landschaps)architectuur, landbouw, 

ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting. De atlas toont voor 

het eerst de ontwikkeling van 

naoorlogs Nederland met speciaal 

hiervoor ontwikkeld kaartmateriaal 

van Bureau MUST, luchtfotografie van 

Siebe Swart en een toelichting in 

woord en beeld. 

 

Wederopbouw Den Haag 

De wederopbouw is van grote 

betekenis voor de ruimtelijke 

ontwikkeling van de stad geweest. Het 

moderne Den Haag kreeg in de 

wederopbouwperiode haar gezicht. 

Een kwart van de bevolking woont in 

de grote uitbreidingswijken of in 

herbouwde gebieden die in de 

naoorlogse jaren zijn gerealiseerd. 

De honderd voor deze 

architectuurgids geselecteerde objecten 

vertellen het verhaal over de 

modernisering van de stad. Vele 

woninggebouwen, villa's, scholen, 
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fabrieken, kantoorgebouwen en kerken 

passeren de revue. In de gids wordt 

ook gewezen op kenmerkende 

naoorlogse details, interieurs, 

materiaalgebruik en monumentale 

kunst. 

De gemeente Den Haag verzorgt al 

meer dan twintig jaar producties in 

deze monumentenreeks. De kennis 

over het gebouwde cultuurhistorisch 

erfgoed wordt door middel van deze 

reeks voor een breed publiek 

toegankelijk gemaakt. 

 

 
 

Architectuurgids Wederopbouw Den Haag 

1940-1965 is een uitgave van de 

gemeente Den Haag in samenwerking 

met Uitgeverij De Nieuwe Haagsche. 

Het boek telt tweehonderd pagina's en 

kost € 22,95.  

ISBN 978-94-91168-58-1 

 

 

 

 

 

Cuypersgenootschap: de Musketiers 

van de monumenten 

 

Marcel Linssen 

 

Zoals de musketiers in de zeventiende 

eeuw ten strijde trokken om de Franse 

koning Lodewijk XIII te beschermen, 

zo kruisen de leden van het 

Cuypersgenootschap de degens met 

gemeenten, provincies en rijk voor 

behoud van historisch waardevolle 

gebouwen. En met rechters, eigenaren 

en groepen omwonenden. Het 

genootschap komt op voor de 

architectuur vanaf 1850 tot pakweg 

1970. Dat het vernoemd is naar Pierre 

Cuypers is een pure hommage aan 

deze architect die gezien wordt als dé 

vernieuwer aan het begin van deze 

periode. 

Cuypers was eigengereid en 

eigenzinnig, eigenschappen die leden 

van het genootschap ook een beetje 

moeten hebben willen ze hun werk 

doen. Door Cuypers gerestaureerde 

bouwwerken krijgen steevast een 

neogotisch sausje. Laat staan de door 

hem ontworpen gebouwen. Hij zorgde 

voor een terugkeer van de gotiek uit de 

Middeleeuwen in de Nederlandse 

architectuur. Cuypers ging weer 

gemetselde gewelven toepassen. Hij 

wilde dat de gebruikte materialen niet 

verdoezeld werden. Metselwerk is 

metselwerk en dat moet te zien zijn, 

vond de Roermondse bouwheer. 

De voorgenomen restauratie van de 

Sint Servaaskerk in Maastricht was in 

1984 het eerste project van het 

Cuypersgenootschap. Het was zelfs de 

reden waarom kunsthistorici 

Bernadette van Hellenberg Hubar en 
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Wies van Leeuwen kwamen tot 

oprichting ervan. Ze wisten dat ze als 

individuen geen poot hadden om op te 

staan; een stichting gaf hen een 

stevigere juridische basis tegenover 

overheden en rechterlijke macht. 

Maar wat was in Maastricht aan de 

hand? Pierre Cuypers had in de jaren 

1870-1910 de Sint Servaaskerk grondig 

gerestaureerd. Zo’n honderd jaar later 

wilde het kerkbestuur de kerk ontdoen 

van zowat alle aangebrachte 

Cuyperiaanse elementen. Want de 

Maastrichtenaren – het kerkbestuur 

voorop – vonden de Sint Servaas te 

somber, te donker, ondermaats. Bij de 

moderne tijd paste een lichte kerk. 

De restanten van Cuypers moesten 

weg, ook de kruiswegstaties en de 

preekstoel. 

Wat bleek nu, minister Elco Brinkman 

van Welzijn, Volksgezondheid en 

Cultuur leek de zijde te kiezen van het 

net opgerichte genootschap. Hij gaf 

geen toestemming voor de restauratie 

waarna het kerkbestuur naar de Raad 

van State stapte. Daar bleek dat de 

brief van Brinkman één dag te laat 

verstuurd was. Zodat de 

restauratievergunning die het 

kerkbestuur had aangevraagd gewoon 

geldig was, zo oordeelden de rechters. 

Toenmalig voorzitter van het 

Cuypersgenootschap Wies van 

Leeuwen is overtuigd van 

doorgestoken kaart en heeft in 

interviews al eens gemeld dat hij in 

archieven over deze restauratie een 

amicebrief heeft gevonden van Sjeng 

Kremers – destijds Gouverneur van 

Limburg – aan minister Brinkman. Een 

brief waarin Kremers een beroep zou 

hebben gedaan op de minister om de 

geplande restauratie door te laten 

gaan. 

De allereerste actie van het 

Cuypersgenootschap liep dus anders 

af dan gehoopt. Maar de vogel was uit 

zijn kooi. Het genootschap bestond en 

bleef bestaan. 

En was meteen super actief. Alleen al 

in 1984 werden dertien acties opgestart 

om gebouwen te beschermen. De 

Teekenschool in Roermond, een 

ontwerp van Cuypers, was er een van. 

Met succes. Het Canisiuscollege in 

Nijmegen met gedeeld succes. 

Dit gigantische scholencomplex werd 

zowat gehalveerd om plek te bieden 

aan het landelijk bekende ingenieurs- 

en adviesbureau Royal Haskoning. 

Maar wat overbleef – zo’n 40.000 

kubieke meter aan gebouwen – stemde 

het Cuypersgenootschap tevreden. 

In de bijna dertig jaar van haar bestaan 

heeft het genootschap een paar 

honderd bedreigde en historisch 

waardevolle gebouwen proberen te 

redden. Gelukt zijn onder meer de 

Beurs van Berlage, het postkantoor van 

Bergen op Zoom, het Eindhovense Van 

Abbemuseum en het voormalige 

vliegveld Deelen. Vaak zijn er andere 

oplossingen bedacht dan sloop van 

gebouwen of delen ervan. 

Zo is bij de Beurs van Berlage afgezien 

van het metselen van een voorzetmuur 

om twee concertzalen akoestisch te 

isoleren. In plaats daarvan is in de 

jaren tachtig gekozen voor een soort 

glazen stolp waarin gemusiceerd kon 

worden. Een oplossing die eenzelfde 

effect had als die muur. 

Bij de grootscheepse verbouwing van 

het Rijksmuseum vervulden leden van 

het genootschap de rol van kritische 
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luis in de pels. En terwijl in de 

Maastrichtse Sint Servaaskerk zowat 

alles is verwijderd, is in het 

Rijksmuseum Cuypers’ architectuur 

grotendeels in ere hersteld. Ruimten 

die volgebouwd waren met zalen, 

gangen en technische installaties, zijn 

anno 2013 weer zichtbaar. Net als 

Cuypersschilderingen die of 

verwijderd waren, of aan het oog 

onttrokken. En ook vloer die Cuypers 

in de hal had gelegd, is terug. Keurig 

gereconstrueerd aan de hand van 

originele tekeningen. Minpuntjes zijn 

dat enkele bakstenen gewelven nu grijs 

zijn en dat de Aduardkapel verdwenen 

is. 

De leden van het Cuypersgenootschap 

zijn geen Don Quichotte’s, zoals door 

sommige gemeentebesturen wel eens 

wordt geopperd. Ze pikken niet 

lukraak kerken, postkantoren en 

stoomgemalen van een lijst om dan 

alles uit de kast te halen om deze – in 

hun ogen – waardevolle gebouwen te 

beschermen. Nee, een gebouw moet 

bijzondere elementen hebben, willen 

ze in actie komen. Dat ze naast kritiek 

ook waardering oogsten, bleek in 1997 

toen het genootschap de 

Monumentenprijs van het Prins 

Bernhardfonds kreeg. Met als 

omschrijving dat deze vereniging op 

‘gedreven wijze strijd voert voor 

behoud van het Nederlands 

cultuurgoed uit de negentiende en 

twintigste eeuw’. Ook het stimuleren 

van onderzoek en het uitgeven van 

publicaties werd geroemd. 

Zouden de echte musketiers in hun tijd 

het niet slopen van gebouwen met 

zwaarden en degens hebben 

afgedwongen, in een door regels 

gestructureerd land als Nederland 

betekent dat bezwaar maken tegen een 

dreigende sloop, verbouwing of 

nieuwe bestemming. Maar ook het 

aanvragen van een monumentenstatus, 

rijks- dan wel gemeentelijk. Dat dat 

eerste door veranderingen van de 

Monumentenwet sinds begin 2012 niet 

meer mogelijk is, heeft de rol van het 

Cuypersgenootschap danig veranderd. 

Het genootschap is nog steeds hoeder 

en beschermer van monumentale 

gebouwen, maar in een aantal gevallen 

inmiddels ook adviseur van de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Dit 

jaar zijn honderd topstukken uit de 

wederopbouwperiode (1959-1965) 

aangewezen tot monument. Het 

genootschap was een van de 

verenigingen die daar een stem in 

hadden. Het is misschien te veel eer 

om te zeggen dat de Gerbrandytoren 

in IJsselstein – beter bekend als de 

zendmast van Lopik – alleen maar 

dankzij het Cuypersgenootschap op 

die lijst prijkt, maar het genootschap 

heeft deze ‘grootste kerstboom van 

Nederland’ in ieder geval 

voorgedragen. 

Bekommerde het genootschap zich de 

eerste 25 jaar van haar bestaan 

hoofdzakelijk om architectuur uit de 

late 19e en vroege 20e eeuw, inmiddels 

is de wederopbouwperiode van na de 

Tweede Wereldoorlog nadrukkelijk in 

beeld. 

Werd pakweg tien jaar geleden door 

niet-historici nog gezegd dat dit 

periode weinig nieuws had 

opgeleverd, hoe meer er wordt 

afgebroken, hoe rapper de inzichten 

veranderen. 
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Maar wederopbouw of niet, het 

Cuypersgenootschap krijgt het de 

komende jaren druk. Naar schatting de 

helft van de katholieke kerken gaat 

dicht; wordt gesloopt of krijgt een 

andere bestemming. Inmiddels heeft 

het genootschap alle katholieke kerken 

in Nederland in kaart gebracht. Er zijn 

gesprekken geweest met 

vertegenwoordigers van de 

Nederlandse bisdommen. Van de zijde 

van het genootschap kwam de 

toezegging mee te willen denken over 

herbestemming, maar het blijft pal 

staan voor de historische waarden. 

Wat zich ook aftekent, is dat 

bisdommen liever geen gemeentelijke 

monumentenbescherming hebben voor 

hun kerken, en eigenlijk ook geen 

rijksmonument. Dat maakt 

herbestemming alleen maar lastiger, 

vinden ze. 

Wel hebben bisdommen en 

Cuypersgenootschap elkaar gevonden 

in de mening dat behoud van de 

kerkelijke gebouwen niet alleen een 

probleem is van de kerk en 

organisaties als het 

Cuypersgenootschap. De overheid zou 

daar een rol in moeten spelen, denken 

zij. Een kerk in een dorp is tenslotte al 

decennia lang, zo niet eeuwen, 

beeldbepalend. Ook voor de 

leefbaarheid van een dorp. 

De verwachting is dat het kerkelijk 

erfgoed de komende jaren veel energie 

gaat kosten van de leden van het 

Cuypersgenootschap. Toch zijn er nog 

heel wat andere monumenten die op 

de lijst ‘te doen’ prijken. In Amsterdam 

bijvoorbeeld de renovatieplannen voor 

het Binnengasthuiscomplex en 

portiekwoningen in de wijk De 

Baarsjes. Ooit stonden die op een 

slooplijst, sinds kort lonkt de 

gemeentelijke monumentenlijst. In 

Wassenaar woedde tot twee jaar 

geleden een strijd om twee 

monumentale boerderijen op 

Landgoed De Horsten, waar koning 

Willem-Alexander en koningin 

Maxima wonen. Die zouden moeten 

wijken voor nieuwbouw van villa’s. In 

principe heeft het genootschap zich 

erbij neergelegd dat beide boerderijen 

geen monumenten worden. Maar wel 

met een slag om de arm. 

Een andere zaak betreft Sankt Ludwig 

College van de Maharishibeweging in 

Vlodrop. Midden jaren tachtig kocht 

de beweging dit college. De Maharishi 

wilde sloop en nieuwbouw met 

natuurmaterialen en dan met het 

gezicht naar het oosten, naar India. 

Sloop werd aangevraagd en het 

Cuypersgenootschap verzocht de 

minister om een plek op de 

Rijksmonumentenlijst. Dat lukte omdat 

de provincie Limburg het klooster al 

had voorgeselecteerd voor die lijst. 

Toen de Maharishi hierna een 

monumentenvergunning voor sloop 

aanvroeg, keurde de gemeente 

Roerdalen die goed. Staatssecretaris 

Rick van der Ploeg van Cultuur echter 

weigert. Vlak nadat de Raad van State 

op haar beurt die sloopvergunning 

vernietigt, begint de 

Maharishibeweging met de sloop van 

de voorgevel. Illegaal dus. De sloop 

wordt stilgelegd en meerdere 

rechtszaken volgen. Het Rijk wil het 

oude klooster op de monumentenlijst 

houden, voor de gemeente is het een 

blok aan het been. De 
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schermutselingen over en weer spelen 

zich veelaf af in de rechtszaal. 

Over de architectonische waarden van 

het door sloop en verwaarlozing 

redelijk vervallen Sankt Ludwig kun je 

redetwisten, maar het kolossale 

gebouw heeft zeker emotionele 

waarde. Voor de 3000 Duitse jongens 

die voor en na de Tweede 

Wereldoorlog bij de paters 

Franciscanen naar school gingen. En 

ook omdat het in de oorlogsjaren 

onderdak bood aan de Waffen-SS en 

levensmiddelenmagazijn was voor de 

Duitse luchtmacht. De emoties van 

gebeurtenissen uit het verleden en de 

nuchtere constatering van waardevolle 

architectuur zullen telkens weer de 

strijd aangaan. 

Niet altijd zal de architectuur dat 

emotionele gevecht winnen. 

 

Met toestemming van de auteur 

overgenomen uit Cuyperskoorts. 
 

Korte boekrecensies 
 

V. Delheij en A. Jacobs, Kerkenbouw in 

Limburg, 1850-1914: neogotische en 

neoromaanse parochiekerken en hun 

architecten, uitgave Stichting Charles 

Beltjens, Sittard, 2000, 223 p., ISBN 90-

72459-50-4. 

 

In 2000 verscheen het boek Kerkenbouw 

in Limburg waarin met name wordt 

ingegaan op de architecten die in 

Limburg woonden en/of werkten. 

Tussen 1852 en 1914 worden alleen al 

in Limburg maar liefst 78 parochie- of 

bedevaartskerken gebouwd in 

voornamelijk neogotische stijl. In dit 

boek worden ze minutieus beschreven. 

Het is bijna niet meer voorstelbaar. In 

een tijd waarin het ene na het andere 

kerkgebouw wegens gebrek aan 

kerkgangers wordt onttrokken aan de 

eredienst worden 78 kerken in amper 

60 jaar gebouwd. Architecten zijn Carl 

Weber, Pierre Cuypers, Frans van 

Schoubroeck, A.C. Bolsius, Johannes 

Kaijser, Caspar Franssen, Jacques en 

Hubert van Groenendael, Jan Stuyt, Jos 

Cuypers en anderen. 

Er is uitgebreid onderzoek gedaan 

naar Carl Weber, maar alleen naar zijn 

Limburgs (en dus vroege) werk. 

Hoofdstuk 1 gaat in op de 

ontwikkeling van de neogotische en 

neoromaanse stijl, terwijl in hoofdstuk 

II expliciet wordt aandacht wordt 

besteed op het Limburgse werk van de 

uit Keulen afkomstige Weber. Hij 

ontwierp in 1851-1852 de eerste 

neogotische kerk in Amstenrade. 

Ook wordt voor het eerst ingegaan op 

het leven en werk van François 

Ferdinand van Schoubroeck (kerk 

Waubach; 1832-1870) en Antonius 

Cornelis Bolsius (kerken Doenrade en 

Ohé en Laak; 1830-1874). Over deze 

beide architecten zal nog een artikel 

van mijn hand verschijnen (MR). 

Het boek is gebaseerd op de scripties 

van de auteurs: V. Delheij, ‘Waar in 

den aardschen klei een hemelsch 

denken speelt’. Voorlopige schets van 

de neogotische kerkenbouw in de 

huidige provincie Limburg 1853-1900, 

doctoraalscriptie KU Nijmegen, 

Heerlen 1988 en A. Jacobs, Caspar 

Franssen 1860-1932 architect te 

Roermond, scriptie MO-B 

geschiedenis, Sittard 1990. 

Aangezien deze scripties niet 

gepubliceerd zijn, is het goed dat beide 
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auteurs hun kennis in dit boek voor 

een breder publiek toegankelijk 

hebben gemaakt. 

Volmar Delheij en Antoine Jacobs zijn 

erin geslaagd in bondige hoofdstukken 

het oeuvre van de diverse in Limburg 

werkende architecten te beschrijven. 

Ook al is Kerkenbouw in Limburg in 

2000 verschenen, is dit boek onmisbaar 

voor architectuurhistorici om zich te 

verdiepen in de architectuur van 

kerken in Limburg in de periode 1850-

1914. 

 

(Recensie door Marcel Richter) 

 

Fr. Crutzen, De bouw van de 

Weberkerk te Vijlen 1859-1883, uitgave 

Stichting Historische en Heemkundige 

Studies in en rond het Geuldal, 

Valkenburg aan de Geul, 2012, 142 p., 

ISBN 978-90-74428-22-4. Prijs 17,95 

euro, excl. Verzendkosten zolang de 

voorraad strekt bij de secretaris van het 

kerkbestuur, Groenenweg 10, 6294 ND 

Vijlen, email 

st.martinusparochievijlen@ziggo.nl  

 

In 1857/1858 wordt definitief duidelijk 

dat de oude parochiekerk van Vijlen 

niet meer hersteld kan worden. 

Uiteindelijk benadert het kerkbestuur 

in 1859 architect Carl Weber (1820-

1908) uit Roermond voor het 

ontwerpen van een nieuw godshuis. 

Een gemeentelijke subsidie wordt 

afhankelijk gemaakt van door Vaals 

gepretendeerde rechten op het 

Vijlenerbos. De verhoudingen tussen 

Vaals en Vijlen raken jarenlang totaal 

verstoord. 

De bouwpastoor M.J. Straeten 

verwoordt het als volgt: “Heer helpt, 

anders trekken die van Vaels ons het 

veil af. Indien het mijne niet zeer vast 

was, dan hadde ik het veil niet meer.” 

De Vijlenaren willen een afscheiding 

van Vaals en een eigen gemeente 

worden. In 1862 was de nieuwe kerk 

klaar, met uitzondering van de toren 

en wordt zij geconsecreerd door de 

bisschop Paredis van Roermond. 

In 1872 eist de gemeente Vaals de 

sloop van de oude kerktoren. Over de 

eigendomsrechten ontstaat een 

langdurig touwtrekken tussen 

parochie en gemeente. Feitelijk gaat de 

hele kwestie over wie de kosten moet 

betalen. In 1874 start men met de bouw 

van de toren en het duurt tot eind 1883 

tot deze helemaal klaar is. 

Het boek is gebaseerd op uitgebreid 

onderzoek in diverse archieffondsen. 

Naast de bouwgeschiedenis van de 

kerk te Vijlen zijn de eerste drie 

hoofdstukken in dit boek vooral voor 

leden van het Cuypersgenootschap 

van belang. Deze hoofdstukken gaan 

over het Nationalisme en Neogotiek, 

architect Pierre Cuypers en architect 

Carl Weber. 

Sinds de publicaties van H. van 

Helvoort, Bouwkundige beschouwing 

over de kerken van Architect C. 

Weber, ongepubliceerd typoscript 

(gestuurd aan een redactie om als 

artikel geplaatst te worden in 1974) en 

C. van den Broek, Carl Weber. Leven 

en werk 1820-1908 (ongepubliceerde 

scriptie, Nijmegen 1988) wordt 

uitvoerig ingegaan op de 

levensgeschiedenis en oeuvre van Carl 

Weber. Volledigheidshalve merk ik op 

dat er ook gegevens staan in 

Delheij/Jacobs, Kerkenbouw in 

Limburg 1850-1914 (Sittard 2000). 

mailto:st.martinusparochievijlen@ziggo.nl
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Pastoor Crutzen is erin geslaagd in een 

bondig hoofdstuk het levenswerk van 

Weber te beschrijven. Zijn oeuvre komt 

voldoende aan bod. In het 

notenapparaat wordt de volledige 

literatuur genoemd m.b.t. de 

architecten in de negentiende en begin 

twintigste eeuw. Over Cuypers en 

Weber merkt hij op: “Concurrenten 

hadden zij eigenlijk niet, behalve 

elkaar.” In Roermond is dit zeker waar 

aangezien architect F.F. van 

Schoubroeck in 1870 op 38-jarige 

leeftijd overleed en A.C. Bolsius in 

1874 op 35-jarige leeftijd. 

Aangezien de ongepubliceerde 

scripties niet bij iedere (architectuur) 

historicus in de kast zullen staan, is het 

aan te bevelen dit boek over de 

Weberkerk in Vijlen gelet op de 

beperkte oplage direct aan te schaffen. 

 

(Recensie door Marcel Richter) 

 

Cor Wagenaar, Town Planning in the 

Netherlands since 1800, uitgave 010 

Publishers, 2011, 640 p., ISBN 978-90-

6450-682-6, geïllustreerd. Prijs 49,50 

euro. 

 
Cor Wagenaar, universitair 

hoofddocent Geschiedenis van 

architectuur en stedenbouw aan de TU 

Delft, publiceerde een monumentaal 

overzicht van de geschiedenis van de 

stedenbouw in Nederland na 1800. Het 

boek behandelt op gedegen wijze 

tegen de achtergrond van 

internationale tendensen de 

ontwikkeling van de Nederlandse 

steden. Aspecten als de 

industrialisatie, de invloed van de 

opkomende spoorwegen, de 

ontmanteling van de oude 

vestingsteden en de explosieve groei 

van veel steden in de twintigste eeuw 

worden besproken. Ook de Limburgse 

steden komen aan bod, zij het als 

illustratie van de grote lijnen die nu 

eenmaal in een dergelijk 

overzichtswerk worden geschetst. 

Eenieder die geïnteresseerd is in de 

geschiedenis van de stadsontwikkeling 

in Nederland gedurende de laatste 

twee eeuwen moet kennis nemen van 

dit fraaie boek. 

 

(Recensie door Marcel Richter) 
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Monumentale kerkelijke 

schilderkunst uit het interbellum 

onthuld 

 

 Herman Wesselink 

 

Wat hebben barok en kerkelijke 

schilderkunst uit de 

interbellumperiode met elkaar 

gemeen? Welke positie moesten 

kerkelijke kunstschilders op de steiger 

aannemen opdat het effect van hun 

kunstwerken vanaf de grond gezien zo 

optimaal mogelijk werd? Hoe ver 

reikte de invloed van de Beuroner 

Schule in Nederland? En vooral: hoe 

konden stromingen als het symbolisme 

en expressionisme tijdens het 

interbellum zo snel een belangrijke 

plaats in de kerkelijke schilderkunst 

gaan innemen? Deze en nog veel meer 

intrigerende vragen kan men stellen bij 

de bestudering van het kersverse boek 

De genade van de steiger. Monumentale 

kerkelijke schilderkunst in het interbellum, 

gepubliceerd op 21 november j.l. en 

geschreven door ons onvolprezen 

erelid Bernadette van Hellenberg 

Hubar met een bijlage van Angelique 

Friedrichs. De eindredactie en 

begeleiding volgde door Gerard van 

Wezel. Zij hebben zeer belangrijk werk 

verricht door de verborgen rijkdom, 

die in de schemer van duistere 

kerkruimten uit het begin van de 

vorige eeuw schuilgaat, te onthullen. 

Het is een lijvig en erudiet werk 

geworden. 

 

De inleiding van het boek begint met 

een boeiend betoog en nodigt beslist 

uit tot verder lezen, hoewel de dikte 

menig lezer ervan weerhoudt dat in 

één keer te doen. Bij het lezen van de 

eerste alinea’s komt de beladenheid 

van de monumentale fresco’s naar 

voren. Er wordt gesteld dat dit een 

vergeten hoofdstuk binnen de 

kunstgeschiedenis is. Op het moment 

van of kort na de voltooiing vond men 

dergelijke schilderingen door hun 

religieuze intentie vaak niet meer van 

de tijd. Nog indrukwekkender is het 

verband dat wordt gelegd met de 

Kultuurkamer. In de jaren voor en 

tijdens de oorlog moesten kunstenaars 

daar lid van zijn en anders konden zij 

hun werk wel vergeten. Dat overkwam 

onder andere Jacob Ydema en Jean 

Adams. Het kwam in de jaren na de 

oorlog voor dat kerkelijke 

schilderingen door hun hoge 

realistische en figuratieve uitdrukking 

met fascisme werden geassocieerd. 

Daar lag – zeker toen – een smet over. 

“Goede” moderne kunst was in die tijd 

veel abstracter.  

 

Niet alleen stond kerkelijke 

schilderkunst voor nieuwe stilistische 

uitdagingen die vanuit de profane 

kunst opkwamen, maar ook moest zij 

de boodschap op een juiste manier 

brengen. Daardoor werden eisen 

gesteld aan de figuratie die 

kunstenaars niet zelden tot aanpassing 

noopten. In het uiterste geval mocht 

een kunstschilder geen kerkelijke 

opdrachten meer ontvangen, wat Aad 

de Haas bijvoorbeeld overkwam. Hij 

werd zeer bekend door de 

kruiswegstaties in Wahlwiller, die in 

katholieke kringen omstreden waren. 

De Haas had dubbel pech, omdat zijn 

kunst ook door de Nazi’s als “entartet” 

werd betiteld.  
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Het boek telt zeven hoofdstukken en 

begint met een vraagstelling. Het 

probleem van de kerkelijke 

schilderkunst uit het interbellum is dat 

er weinig over bekend was. (Complete 

) overzichten van kunstenaars en hun 

werken waren niet voorhanden, er was 

weinig consensus over hoe het 

kunsthistorisch moest worden 

gewaardeerd en evenzeer waren de 

begin en eindtijd van de beschreven 

kunstperiode vaag. De kerkelijke kunst 

na de Tweede Wereldoorlog beleefde 

bijvoorbeeld nog een ongekende bloei 

die in diverse opzichten als een 

continuïteit met de vooroorlogse kunst 

kan worden gezien. Er was eerder 

sprake van stijlpluralisme dan van een 

stilistische ontwikkeling, laat staan van 

één stijl. Dit zien wij zowel in vele 

kerken als in profane gebouwen terug. 

 

 
Koepel van de Cenakelkerk op de Heilig Landstichting met schilderingen van Piet Gerrits. Opname 

2011 

 

Kort samengevat is het boek als volgt 

ingedeeld: als eerste komt de 

onmiskenbare rol van de 

Rijksacademie en Antoon Derkinderen 

aan bod, die voor professionalisering 

van Nederlandse schilders zorgden en 

de religieuze functie van schilderkunst 

propageerde en betekenis gaven. 

Vervolgens komen nieuwe technieken 

aan bod, zoals het schilderen met 

keimverf, waarmee met name de 

schilder en Benedictijner monnik Jaap 

Mes vanaf de jaren twintig uitblonk. 

Kunstkritiek is ten derde een 
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belangrijk item, omdat de artistieke 

betekenis die een kunstwerk toen had 

– maar niet altijd werd onderkend – 

inzicht kan geven in hoe onze huidige 

kunstappreciatie wordt bepaald. 

Verruiming van het referentiekader is 

een belangrijk middel, bijvoorbeeld 

door de schilderingen niet enkel en 

alleen op grond van hun religieuze 

intentie te waarderen, maar ook hun 

artistieke en technische merites. 

Vervolgens komen de belangrijke 

stromingen aan de orde, zoals de 

Beuroner Schule, het symbolisme en 

het expressionisme. Deze laatste 

stroming werkte in de contemporaine 

katholieke kunst als een nieuwe barok 

en had zijn hoogtepunt onder de 

schilders van de Limburgse school, 

zoals Joep Nicolas en Charles Eijck. Zij 

zagen hun werk als een reactie op de 

eerstgenoemde stijlen in hun zoektocht 

naar een ware kerkelijke kunst voor de 

eigen tijd.   

Eén van de belangrijkste uitdagingen 

waar de kerkelijke schilders uit de 

interbellumperiode voor stonden, was 

de goede wisselwerking tussen kunst 

en architectuur. Wat de titel van het 

boek al aangeeft, werkten de 

kunstenaars op een steiger en moest 

hun werk zich vanuit hoogte goed 

vertonen. Vanuit elke hoek oogde het 

perspectief weer anders. Anders dan 

met glasschilderkunst, dat met 

natuurlijk licht gevoed wordt, komen 

de soms tientallen vierkante meters 

schilderkunst vanuit grote hoogte – 

lees diepte – gezien goed tot hun recht 

dankzij de combinatie van indirecte 

lichtinval, de werking van hoofdlijnen 

van de architectuur en perspectief, en 

de verhouding van de 

hoofdcompositie tot de symboliek. 

Beter gezegd: mits al deze factoren 

goed op elkaar zijn afgestemd. Elk 

muurvlak, absiskalot of gewelfvlak 

vroeg om een andere, eigen 

benadering en werkwijze. Inderdaad 

kon menig schilder de hem 

toegediende genade goed gebruikten 

voor dat optimale resultaat waarnaar 

hij en zijn opdrachtgever streefden. In 

een periode waarin het ideaal van de 

middeleeuwse “biblia pauperum” had 

afgedaan in de kerkelijke kunst vroeg 

de opdracht om een andere werkwijze. 

De figuren moesten niet alleen goed 

zichtbaar zijn ter verhoging van de 

mystiek, maar het expressieve gehalte 

had ook de taak de aandacht van het 

kerkvolk bij de boodschap te blijven 

betrekken. Menig opdrachtgever en 

kunstenaar begrepen wel dat een 

lichtvoetiger manier van uitbeelden – 

bijvoorbeeld een menselijk gezicht met 

een brede lach – een even grote 

zeggingskracht kon hebben als de met 

ernst geladen heiligen met iconen uit 

de negentiende eeuw. 

Maar tenslotte heeft de religieuze 

intentie van de schilderkunst uit het 

interbellum mede dankzij Bernadettes 

gezaghebbende onderzoek een andere 

connotatie gekregen. Het boek 

bevestigt datgene dat wellicht velen al 

jarenlang vermoedden: het is een 

ongekend rijk spectrum aan kunst die 

zijn waarde juist ontleent aan de 

binding met het transcendentale. Dit 

heeft eindelijk de aandacht en studie 

gekregen die het verdient. Men hoeft 

niet gelovig te zijn om dit mooi te 

vinden, laat staan naar waarde te 

schatten. Willen wij de pluriforme 

verzuilde samenleving, die in de in de 



 23 

eerste helft van de twintigste eeuw op 

zijn hoogtepunt was, begrijpen, dan 

kunnen wij ook niet om (meer) kennis 

van deze kerkelijke kunst heen. Men 

kan eenvoudigweg de vraag stellen: 

hoe valt het verloop van de 

laatnegentiende-eeuwse (kerkelijke) 

schilderkunst naar de abstracte 

moderne kunst te verklaren? De 

pluriforme en eclectische sacrale 

staalkaart valt dan precies op de juiste 

plaats in de periode van de overgang 

naar de moderne kunstgeschiedenis.  
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