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Foto omslag: De serre van Linnaeusstraat 11A in Amsterdam, kort voor de sloop, voorjaar 2015. Foto: David Mulder. 
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 Voor u ligt alweer het eerste Cuypersbulletin van 2016, dat tevens het eerste bulletin is dat ik als opvolger van Herman Wesselink mag vormgeven. Voor velen van u ben ik reeds een bekende, het zij persoonlijk, via de ledenexcursies of via andere kanalen, danwel via de bijdragen van mijn hand die u wellicht in de Cuypersbulletins of in het laatste jaarboek heeft gelezen.   Voorlopig blijft wat de bulletins betreft alles bij het oude, al is dit eerste nummer, anders dan u gewend bent, geheel in kleur gedrukt. De bijzondere bijdrage van André M. Numan, over de symboliek van de westtorens van de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem, zou met afbeeldingen in zwart-wit niet volledig tot zijn recht komen.   Door de omvang van dit artikel was er geen ruimte meer voor andere bijdragen en voor de gebruikelijke bespreking van nieuwe publicaties, maar daardoor zal het volgende nummer reeds op korte termijn kunnen verschijnen. Namens het Cuypersgenootschap wens ik u veel leesplezier!  David Mulder  
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Ingezonden brief  Geachte redactie,  Met veel belangstelling heb ik het jaarboek 2014 van het Cuypersgenootschap “Een huis voor de geest” bekeken en gelezen. Het laatste artikel, “De Josephkerk in Amsterdam - Een revolutionaire naoorlogse kerk in Bos en Lommer” van Vincent van Rossem had mijn bijzondere aandacht omdat ik de jongste zoon ben van architect K.P. Tholens (1882-1971). K.P.Tholens wordt in deze bijdrage alleen zijdelings genoemd als architect van de school in de Robert Scottstraat (pagina 134). De Josephkerk wordt in alle mij bekend zijnde publicaties altijd toegeschreven aan G.H.M Holt (1904-1988) en Tholens. Ook in de publicatie “K.P. Tholens (1882-1971). Moderne architectuur – traditionele vormen”, uitgave BONAS / Nederlands Architectuurinstituut (2012) heeft auteur David Mulder de voorgeschiedenis van dit bouwproject uiteengezet en ook de betrokkenheid van mijn vader in het ontwerpproces aangetoond (pagina's 140-141, 159-160 en 162-164.)   De rol van mijn vader bij de totstandkoming van deze bijzondere kerk miste ik bij van Rossem helaas. Mijn vader en Gerard Holt (18 jaar jonger dan mijn vader) waren goed bevriend en ik herinner mij nog een logeerpartij omtrent 1952 bij het gezin  

 K.P. Tholens (rechts) in Parijs tijdens het bezoek met G.H.M. Holt, P.C.J. Hillen en ir. F. Bakkeren aan Auguste Perret, 1950. Fotograaf onbekend. Collectie Joost Tholens.  in Overveen. Mijn vader was het ook die, samen met Holt, Ir. Bakkeren en P.C.J. Hillen, de aannemer, het bezoek brachten aan Auguste Perret waar ze ingewijd werden in het werken met ruw beton.  De bouw van de Josephkerk had te maken met plannen om de Mozes en Aäronkerk op het Waterlooplein te sluiten en de parochie te verplaatsen naar de Beethovenstraat. Mijn vader had een grote band met ‘de Mozes’ en de Franciscanen. Hij zong in het kerkkoor en zijn schoonvader Jos. A. Verheijen was er organist. Nadat het bisdom een streep door deze plannen zette maakte het kerkbestuur plannen voor een nieuwe kerk in Amsterdam West. In afwachting van de definitieve kerkbouw zou er eerst nog een hulpkerk gebouwd worden op een terrein aan de Erasmusgracht. Aan 
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de bewaard gebleven schetsen te oordelen was dit duidelijk een gezamenlijk project van Tholens en Holt, dat kan worden beschouwd als een vingeroefening voor de Josephkerk: de slanke betonnen kolommen en het betonnen cassettenplafond van die hulpkerk keren uiteindelijk op monumentale schaal terug in de Josephkerk – nadat Holt in zijn ontwerp eerst een meer traditionele vormentaal geprobeerd heeft. De plattegrond van het gebouw en de stedenbouwkundige inpassing moeten ook een gezamenlijke exercitie geweest zijn: in het Tholensarchief, dat ik aan het Stadsarchief van Amsterdam heb geschonken, bevindt zich een eigenhandige, ongedateerde schets van mijn vader waarin de opzet van kerk en de gebouwen er omheen vrijwel gelijk is aan de uitgevoerde toestand.  Ik vermoed dat het een vroeg ontwerp is: de ontworpen plattegrond vertoont grote gelijkenis met andere door Tholens gebouwde kerken, de Augustinuskerk aan de Postjesweg (1927-1932) in het bijzonder. Zowel in die kerk als in de ontworpen Josephkerk zien we het ‘brede’ koor dat in open verbinding staat met de zijkapellen en de voor die tijd gebruikelijke smalle processiegangen. Ook de uitgebouwde biechtstoelen van de gebouwde Josephkerk heeft Tholens al getekend in zijn plattegrond voor de niet-gerealiseerde Josephkerk in de Beethovenstraat. Er zijn kortom voldoende redenen om aan te nemen 

dat Tholens niet alleen als projectbegeleider is opgetreden maar ook belangrijk is geweest als samenwerkende architect. Dat blijkt ook wel uit het feit dat hij met Holt en Ir. Bakkeren, in 1948 naar Parijs ging om Perret te ontmoeten, wat in de bijdrage van Van Rossem onvermeld blijft.   Hoe mijn vader en Holt elkaar hebben leren kennen kan ik niet met zekerheid zeggen, maar misschien dat een ander (later) project van hem wel enig licht op de zaak kan doen schijnen, namelijk de bouw van de Christus Koningkerk in Amsterdam-Oost (1955-1957). Ook bij de bouw van deze kerk heeft Karel Tholens inspiratief samengewerkt met een veel jongere architect. Toen mijn vader de opdracht voor de bouw kreeg heeft hij, gezien zijn leeftijd (73), ir. Herman Jozef van Balen (1918-1999), gevraagd samen te werken aan deze kerkbouw waarbij hij het ontwerptekenen grotendeels aan hem heeft overgelaten. Van Balen was de zoon van een vriend, onze huisarts G.A.M. van Balen. Mijn vader, zijn vriend dokter Van Balen en de bouwpastoor van de Christus Koningkerk, kapelaan van de Berg, kwamen uit dezelfde parochie (Willibrordus binnen de Veste). Wellicht een parallel met de samenwerking van de oude Tholens met de tweeëntwintig jaar jongere Holt middels een katholiek netwerk.  Joost Tholens, Amsterdam 
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Korte berichten  Lambertuskerk Horst aangewezen tot rijksmonument  Norman Vervat  In januari 2016 is de Lambertuskerk te Horst aangewezen tot rijksmonument. Daarmee is (eindelijk) het verzoek van het Cuypersgenootschap uit de winter van 2011 afgehandeld. De voorganger van de huidige kerk, daterend uit de 15e eeuw, werd op 12 oktober 1944 beschoten waarna brand uitbrak in de toren. De brand werd bedwongen en veel van de in de kerk aanwezige kunstvoorwerpen konden worden gered; deze werden na de brand opnieuw in de kerk opgesteld. Op 22 november bliezen de Duitsers de toren van de kerk op, waardoor ook de kerk met een groot deel van de inventaris verloren ging. In 1948 werd besloten dat de befaamde Limburgse architect Alfons Boosten een nieuwe kerk mocht ontwerpen. Half maart 1949 leverde hij de tekeningen. Op 17 november 1952 kon de kerk in gebruik genomen worden. Tussen 1952 en 1960 werd een hele reeks gebrandschilderde vensters geplaatst door Jos ten Horn, Gilles Franssen, Daan Wildschut en pater Van den Berg OFM. Ook kregen enkele middeleeuwse kunstwerken, die het oorlogsgeweld hadden overleefd, een plek in de nieuwe kerk. De Lambertuskerk is een uniek 

voorbeeld van naoorlogse kerkbouw en heeft volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een grote architectuurhistorische waarde. Ook is het gebouw beeldbepalend voor Horst en zijn de aanwezige kunsttoepassingen uiterst waardevol. Door het aanwijzingsbesluit, dat op steun van de eigenaar van het gebouw en de gemeente Horst aan de Maas kan rekenen, is een uniek kerkgebouw veiliggesteld voor de toekomst.  Cuypersgenootschap en Heemschut naar rechtbank voor stadhuis Almelo  Norman Vervat  De Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap ijveren al bijna twee jaar voor behoud van het naoorlogse stadhuis van Almelo. Sinds het nieuwe stadhuis nabij het NS-station van Almelo is opgeleverd staat het oude stadhuis van de befaamde architect J.J.P. Oud leeg. Het oude stadhuis heeft volgens zowel de gemeentelijke monumentencommissie van Almelo als het provinciale adviesorgaan Het Oversticht een grote monumentale waarde. De gemeente plaatst echter kanttekeningen bij het rapport van Het Oversticht, waarin geadviseerd wordt het pand tot monument aan te wijzen, en wil niet gebonden zijn aan een monumentenstatus ‘zolang geen duurzame en financieel haalbare invulling voor het gebouw is gevonden’. Om die reden heeft de  
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 Het voormalige stadhuis in Almelo. Foto: Peter Dekker.   gemeente tot op heden geweigerd het gebouw te beschermen. Het Cuypergenootschap heeft samen met Heemschut tegen de weigering om het gebouw aan te wijzen beroep aangetekend bij de rechtbank. Op 25 februari j.l. is het beroep door de rechtbank gegrond verklaard en is het bestreden besluit van de gemeente vernietigd: de gemeente heeft de door Het Oversticht genoemde monumentale waarden van het gebouw niet als uitgangspunt genomen in het kader van de besluitvorming. Bovendien is, Aldus de rechter “het belang van 

bescherming van mogelijke monumentale waarden van het gebouw […] niet deugdelijk […] afgewogen tegen de negatieve gevolgen van een monumentenstatus voor herontwikkeling of verkoop”. Kortom: de gemeente moet haar huiswerk overdoen. Hopelijk besluit de gemeenteraad alsnog het oude stadhuis tot monument aan te wijzen. Sloop is in ieder geval niet de enige optie voor het pand. De verenigingen steunen een lokaal initiatief voor hergebruik van het stadhuis en een groep investeerders  
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en architecten ziet goede mogelijkheden om het gebouw te transformeren tot woon- en cultuurgebouw. Daar staat tegenover dat er ook partijen zijn die sloop-nieuwbouw willen realiseren.   Ordeproblematiek in Amsterdam  David Mulder  Wie tot vorig jaar vanuit de Plantagebuurt de Linnaeusstraat naderde zag op de rechterhoek van de Commelinstraat direct een hoog pand met op de begane grond East of Eden, een horecazaak met een lommerrijk terras in de diepe voortuin, dat een deel van zijn charme te danken had aan een karakteristieke houten serre met kleurige glas-in-loodramen (zie voorzijde omslag). De zaken liepen blijkbaar niet al te best, wat zichtbaar zijn neerslag had op de staat van onderhoud van het gehele pand. Toen het een jaar geleden van eigenaar wisselde kon men een grondige verbouwing verwachten, die inderdaad niet uitbleef. Helaas is daarbij de historische serre rücksichtlos met de grond gelijk gemaakt. Dit is op zichzelf al betreurenswaardig, ware het niet dat het onderhavige pand op de Welstandsordekaarten van de gemeente de orde 2-status was toegekend, wat wil zeggen dat bij renovatie een restauratieve aanpak van straatgevels en kap voorgeschreven is, alsmede het 

handhaven en herstellen van de oorspronkelijke elementen. Het stadsdeel besloot echter om van deze voorschriften af te wijken. Voor de sloop van de serre was volgens het vigerende bestemmingsplan voor de Dapperbuurt geen sloopvergunning nodig (alleen vereist bij sloop van monumenten). Het bezwaar van het Cuypers-genootschap (samen met Heemschut) tegen de sloop is ongegrond verklaard. Het stadsdeel, gesteund door het advies van de Commissie voor Welstand en Monumenten (CWM), stelt zich op het standpunt dat de serre een latere toevoeging (anno 1902) aan een ouder pand (anno 1881) is en dat daardoor de welstandscriteria voor orde 2-panden niet gelden voor de serre, een betwistbaar argument. Bovendien zeggen stadsdeel en CWM dat ‘het beoordelen van te slopen delen pas aan de orde is als het een gebouwd monument betreft’, wat bij orde 2-panden niet het geval is. Precies daar wringt de schoen, want de welstandscriteria zijn voor dergelijke panden juist opgesteld als bescherming tegen grove ingrepen bij deze kwetsbare bouwwerken, waarvan de kwaliteit vaak in de detaillering besloten ligt. Volgens de regels zijn eigentijdse ingrepen bij orde 2-panden toegestaan, ‘mits goed vormgegeven en duidelijk leesbaar als nieuwe laag in de architectuur’. In veel gevallen zal dit niet tot problemen leiden, maar in de Linnaeusstraat is een verder weinig 
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spectaculair pand beroofd van juist datgene dat het kwalitatief boven de belendingen deed uitstijgen. De nieuwe aanbouw, van staal en glas, oogt met deze kennis extra schraal. Gaat het zien!  De twee westtorens van de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem en de Tempel van koning Salomo  André M. Numan  “Peinzend over de geloofsmysteriën, die zich verborgen achter de spreuken, teekenen, symbolen en figuren, knielde de vrome middeleeuwer neder op het plaveisel zijner Kathedralen, terwijl het stoffelijk beeld zijne ziel omhoog voerde naar den onzichtbaren God. Ook in de St. Bavo zal de geloovige katholiek van onzen tijd een rijkdom van symboliek bespeuren, die hetzelfde doel beoogt, eene menigte van zinnebeelden, hem toesprekend in den uitgehouwen steen, in velerlei ornament, in den kleurengloed van beelden en heilige tafereelen”.  Uit: M.A. Thompson, De Nieuwe Kathedrale Kerk "St. Bavo" te Haarlem. Haarlem 1898, VIII.  Inleiding  Wanneer dit artikel verschijnt, is de laatste fase van de restauratie van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem (verder Nieuwe Bavo) al enige tijd aan de gang, n.l. die van de twee westtorens en het westportaal. 

De twee westtorens werden in twee fasen gebouwd: de beide onderste delen of geledingen kwamen tot stand tussen 1902-1906 (tweede bouwfase kathedraal, afb. 1), de beide bovenste geledingen werden gebouwd tussen 1927-1928 (derde en laatste bouwfase).  De twee westtorens worden ook wel de mannentoren (zuidzijde) en vrouwentoren (noordzijde) genoemd. Onder deze namen zijn zij bekend geworden nadat plebaan Westerwoudt – groot stimulator van de laatste bouwfase – in september 1924 startte met een actie voor de voltooiing van de kathedraal (afb. 2).1 Hij bedacht toen de torenbussenactie waarvoor hij metalen spaarpotten liet maken in de vorm van de twee westtorens (afb. 3). De bedoeling was, dat de vrouwen in het bisdom Haarlem het geld dat zij spaarden in de noordelijke toren zouden doen, de mannen moesten dat doen in de zuidelijke toren. Als beloning zou in de toren waarvoor het meeste geld bijeen werd gespaard de klok worden aangebracht. Daar de vrouwen het meeste geld bij elkaar hadden gebracht werd deze in 'hun' toren geplaatst. Dankzij het succes van de actie kon in november 1927 gestart worden met het afbouwen  
                                                 
1 Erftemeijer, A., A. Looyenga en M. van Roon, 
Getooid als een bruid. De nieuwe St.-Bavokathedraal 
te Haarlem. Haarlem 1997, 57. 
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 Afb. 1. Kathedrale Basiliek St. Bavo met de half afgebouwde westtorens, na 1906.  Prentbriefkaart, collectie auteur.  

 Afb. 2. Plebaan L.A.A.M. Westerwoudt  (1878-1945)    

 Afb. 3. De torenspaarpot, vervaardigd door Numan’s Blikfabrieken, Amsterdam  (h. 30 cm). Coll. Kathedraal Museum  Nieuwe Bavo, Haarlem. Foto auteur. 
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 Afb. 4. Koepelgewelf in de onderste geledingen van de noordtoren. Foto: Astrid Koorn.  van de torens. Aan deze actie zouden de torens hun naam te danken hebben.De onderste geledingen van de westtorens zijn aan de binnenzijde naar de kerk toe open. Beide architectonisch fraaie ruimten zijn gedekt door een stenen koepelgewelf met in het midden daarvan een beschilderd houten hijsluik dat dateert uit ca. 1905-1910 (afb. 4 en 5).2 De diameter van de luiken bedraagt ca. 1,85 m.3 De vraag is waarom de schilderingen daar zijn aangebracht en wat de betekenis daarvan is. In dit artikel zal getracht worden hierop een antwoord te 
                                                 
2 Inventaris Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland. Kathedrale Basiliek St. Bavo, Haarlem. 2010, 180. 
3 De luiken zijn daar aangebracht om onder meer de klokken naar boven of beneden te kunnen hijsen. 

 Afb. 5. Koepelgewelf in de onderste geledingen van de zuidtoren. Foto: Astrid Koorn.  geven, evenals op de vraag of de oorsprong van de  naamgeving van de torens inderdaad dateert uit 1924.   De schildering op het hijsluik in de noordtoren  De schildering op het houten luik bestaat uit een wit omlijnde, rode achtpuntige ster op een donker blauwe achtergrond (afb. 6). Binnen de achtpuntige ster is in reliëf een naar links gewende zilverkleurige maansikkel met gelaatstrekken te zien. Direct links van de sikkel zijn twaalf zilverkleurige gelobde cirkels aangebracht. Rondom de met geel of goud omlijnde maan zijn in dezelfde kleur de stralen geschilderd. Tussen elke punt van de ster zijn alternerend een grote zon? (4x) en een ster (4x) aangebracht met er omheen drie  
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 Afb. 6. De schildering op het hijsluik in de noordtoren, met maansikkel binnen een achtpuntige ster. Foto: Astrid Koorn.  kleine, zespuntige sterren, in totaal 24 hemellichamen. De gehele schildering wordt omzoomd door een gouden cirkel met daarbinnen twee golvende, zilverkleurige biezen. In het noordoostelijke kwadrant van het gewelf van de parochiesacristie bevindt zich overigens een identieke afbeelding van een maansikkel,  echter wel geschilderd in afwijkende kleuren (afb. 7). Waarom deze daar is aangebracht én in andere kleuren is geschilderd, is niet bekend.  De schildering op het hijsluik in de zuidtoren  Hier bestaat de schildering uit een wit omlijnde, rode twaalfpuntige ster op een donker blauwe achtergrond (afb. 8). Binnen de ster is in reliëf en frontaal een goudkleurige zon met  

 Afb. 7. De afbeelding van de maan in het noordoostelijke kwadrant van het gewelf in de parochiesacristie. Foto: Astrid Koorn.  gelaatstrekken afgebeeld. Rondom de zon zijn geel- of goudkleurige stralen geschilderd. Tussen de punten van de ster zijn in dezelfde kleur de tekens van de zodiac of dierenriem aangebracht. Ook deze schildering wordt omzoomd door een gouden cirkel met daarbinnen twee golvende, witte biezen.4  Rondom de natuurstenen band vandit hijsluik is in het gewelf in gele bakstenen een achtpuntige ster aangebracht.5  
                                                 
4 Zie ook Bekkers Th.M.P. en C.N.J. Meijsing: De Kathedraal van Haarlem. Anno Domini 1923. 1923, 53 en afb. 31. 
5 Deze weergave van de zon én de achtpuntige ster 
komt overeen met fig. 5 in een boek van M.C. 
Nieuwbarn, waarmee de symbolische voorstelling van 
het oosten, "het Oriënt" wordt weergegeven. Zie 
Nieuwbarn, M.C.: Het Roomsche kerkgebouw. Leer 
der algemeene Symboliek en Ikonografie onzer 
Katholieken kerken. Nijmegen. 1908, 28. 
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Bij het zien van beide schilderingen rijst de vraag of achter de daar aangebrachte hemellichamen en de dierenriem een symbolische betekenis schuilt, en zo ja, welke. Nu is bekend dat in de middeleeuwse, gotische kathedralen veel symboliek aanwezig was en is. Dat geldt ook voor de neogotische kathedralen. Voor de Nieuwe Bavo heeft vicaris-generaal Mgr. Callier eind negentiende eeuw een programma voor de symboliek opgesteld waarbij het boek De Heilige Linie van J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889) van grote invloed is geweest. Dit programma is uitgevoerd bij de bouw en de uitmonstering van de kathedraal (we komen hierop terug).6 In het hierboven geciteerde boekwerkje van Thompson wordt dit programma behandeld.  De kleuren van de schilderingen  De kleuren die voor de schilderingen zijn gebruikt – Pruisisch blauw, ijzeroxiderood, geel en goud – zijn ook elders in de Nieuwe Bavo te  vinden. Recent onderzoek naar de polychromie van de Nieuwe Bavo heeft aangetoond, dat specifieke onderdelen van het interieur én het exterieur van de kathedraal met frisse kleuren beschilderd zijn  
                                                 
6 Alberdingk Thijm, J.A.: De Heilige Linie. Proeve over de oostwaardsche richting van kerk en autaar als hoofdbeginsel de kerkelijke bouwkunst. Amsterdam 1858. 

 Afb. 8. De schildering op het hijsluik in de zuidtoren. Foto: Astrid Koorn.  geweest, wat echter na honderd jaar vrijwel geheel verdwenen was.7 Uit onderzoek naar de betekenis en herkomst van deze polychromie blijkt dat Joseph Cuypers, de architect van de Nieuwe Bavo, voor genoemd kleurengamma de uitgesproken kleuren heeft overgenomen van de edelstenen en halfedelstenen die door Johannes worden genoemd in een visioen dat hij had waarin hij het Hemels Jeruzalem zag8: '[18] De muur [van de heilige stad, Jeruzalem] was gebouwd van jaspis, de stad zelf was van zuiver goud, dat blonk als glas. [19] De grondstenen van de stadsmuur waren 
                                                 
7 Bohan, J.: Concept rapportage kleuronderzoek exterieur nieuwe Sint Bavo kathedraal Haarlem. 2013; Idem: Concept rapportage kleuronderzoek interieur nieuwe Sint Bavo kathedraal Haarlem. 2014. 
8 Hellenberg Hubar, B. van: Auro intextum. ... met 
goud doorstikt. Kathedrale basiliek Sint Bavo te 
Haarlem. Waardestelling in modules. 2013. Versie 
6.0. Zie ook Nieuwbarn, 1908, 74-78. 



2016-1  Cuypersbulletin 

 14

vervaardigd van alle soorten edelgesteente: de eerste van jaspis, de tweede van saffier, de derde van chalcedon, de vierde van smaragd, [20] de vijfde van onyx, de zesde van carneool, de zevende van chrysoliet, de achtste van beryl, de negende van topaas, de tiende van chrysopraas, de elfde van hyacint, en de twaalfde van amethist.'9 Dat dit kleurengamma bij de Nieuwe Bavo wordt aangetroffen heeft alles te maken met het feit dat de kathedraal als geen andere kerk in Nederland zo sterk bedoeld was om het bovengenoemde visioen te verbeelden, wat prachtig te zien is in de koepel.10  Symboliek aan en in kathedralen11  Sacrale symboliek is zo oud als de mens zelf, denk bijvoorbeeld maar aan de als sjamanen geklede mannen die geschilderd zijn in de grotten in de Ariège in Frankrijk. De christelijke symboliek in een kerk gaat terug tot de vroege periode van het christendom en de basis daarvoor was de Bijbel. Hieruit werden de belangrijkste verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament 
                                                 
9 Het Nieuwe Testament. Het Boek Openbaring, 
Hoofdstuk 21. Willibrordvertaling. Nederlands 
Bijbelgenootschap. Haarlem 1995. 
10 Van Hellenberg Hubar 2013, 70. 
11 Symboliek is in de kunst een deel van de iconografie en is de kennis en leer van zinnebeelden of symbolen. Zie Nieuwbarn, 1908, 12. 

overgenomen, zoals bijvoorbeeld de schepping (Genesis). Met name bij de middeleeuwse, gotische kathedralen is die symboliek in ruime mate aanwezig, uitgebeeld door middel van beeldhouwwerk, schilderingen en prachtig gekleurde glas-in-loodramen. Het geheel lijkt – in hedendaagse termen – net een stripboek.  Het rijkelijk versieren van de middeleeuwse kathedralen, wat vanaf de grond vaak niet eens goed te zien was, kwam omdat de kerk gezien werd als het Huis van God en dus moest deze geweldige status in het hele kerkgebouw terug te vinden zijn: Het was een eerbetoon aan God! Naast dit eerbetoon had al dit beeldmateriaal nog een andere functie. Vroegchristelijke kerkvaders hebben namelijk benadrukt, dat ‘beelden’ (schilderingen) gebruikt moesten worden bij het onderrichten van het volk. Met name paus Gregorius de Grote schreef hierover in 559 en 600 in zijn brieven aan bisschop Serenus van Marseille.12 Hij noemde daarin het kerkgebouw een 'boek van de leken'.13 In de Middeleeuwen hebben kerkgeleerden als Guilielmus Durandus (1230/1231–1296), 
                                                 
12 Run, A.J. van: De herwaardering van de middeleeuwse kunst in Frankrijk in de negentiende eeuw, in Stuip, R.E.V. en C. Vellekoop: De Middeleeuwen in de negentiende eeuw. Hilversum. 1996, 125-141. 
13 Thijm 1858, 143-144.  
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bisschop van Mende, dit standpunt aangehaald en geparafraseerd. Vooral ook de in de elfde eeuw gestichte kathedraalschool van Chartres heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Hier werden de grondslagen van het christelijk denken bestudeerd en in geschriften vastgelegd. Deze grondslagen hadden een zeer grote invloed op de bouw en het uiterlijk van de kathedralen.  In de loop van de negentiende eeuw vonden er in West-Europa verschillende ontwikkelingen plaats die de relatie tussen kerk en kunst sterk bepaalden. Een opmerkelijke interactie tussen politieke, sociaal-maatschappelijke, economische en kerkelijke factoren convergeerde in de opkomst van de neogotiek.14 Men ging op zoek naar het eigen verleden en als gevolg hiervan werd de bijzondere relatie tussen de middeleeuwen en het katholicisme ontdekt. In diezelfde tijd kende óók de gotiek zijn bloeitijd en dus concludeerde men dat de gotiek de katholieke bouwstijl bij uitstek was. Zo ontstond de visie dat de kathedraal de monumentaalste uitdrukking was van de gotische bouwkunst, met andere woorden: een kathedraal is gotisch en gotiek is 
                                                 
14 Hellenberg Hubar B. van: Ad orientem. Een mozaïek van interpretaties rond de nieuwe Bavo te Haarlem. Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo , Haarlem. Verschijnt 2016. 

een kathedrale (bouw)stijl, een kathedraal behoorde dus gotisch te zijn. Dit type bouwwerk was de belichaming van alles wat verheven was en ontzag inboezemde. Door de nationale wortels van het geloof te benadrukken appelleerde de kathedraal zowel aan het nationalisme als aan de religieuze gevoelens. Ook die werden gevoed door het beeld dat een kathedraal mysterieus, groots en verheven moest zijn. Dat gold ook voor de periode dat de Nieuwe Bavo werd gebouwd. Deze herwaardering vormde de basis voor de neogotische stroming over heel Europa. In Nederland hadden de koopman-schrijver J.A. Alberdingk Thijm en de architect Pierre Cuypers (1827-1921) hierin een leidende rol.  In navolging van de middeleeuwse kerkvaders meenden de negentiende-eeuwse grondleggers van het onderzoek naar de christelijke iconografie, zoals Didron in Frankrijk en Reichensperger in Duitsland, dat de middeleeuwse kathedralen 'prentenboeken in steen' waren.15 Zij waren er van overtuigd dat de inhoud van de aan de binnen- en buitenzijde aanwezige beeldprogramma’s voor de 'eenvoudigen en ongeletterden' de functie had die het schrift heeft voor hen die kunnen lezen. Volgens hen 
                                                 
15 Run 1996, 137. 
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had de kunst in de Middeleeuwen de functie om het volk te onderwijzen en de gelovigen te informeren. Alberdingk Thijm was dezelfde mening toegedaan en in 1858 schrijft hij het boek De Heilige Linie, bedoeld als een leidraad voor de bouw en inrichting van nieuwe kerken en bestemd voor zijn geloofsgenoten, met parochiebesturen en bouwpastoors voorop.16 Hij geeft in dat boek als het ware een rondleiding door een gotische kerk en beschrijft het gehele gebouw en de betekenis van zijn verschillende onderdelen, en geeft zo zijn utopische visie op maatschappij en kunst. Voor het schrijven van De Heilige Linie had hij studie gedaan naar wat de kerkvaders uit de vroegchristelijke tijd daarover geschreven hadden, naar de kerkgebouwen en architecten uit de middeleeuwen en naar wat de kerkgeleerden uit diezelfde tijd daarover geschreven hadden, zoals door de H. Augustinus.17 Al uit de vroegchristelijke tijd dateren de eerste voorschriften voor een kerkgebouw. Een van die voorschriften -, die ook Thijm in De Heilige Linie beschrijft - is, dat een kerkgebouw georiënteerd moet zijn, dat wil zeggen, dat de lengteas van het gebouw west-oost gericht moet 
                                                 
16 Van Leeuwen, W.: Alberdingk Thijm. Bouwkunst en symboliek, in: De Sluitsteen, jaargang 5, nr. 1, 1989, 14 e.v.. 
17 Hellenberg Hubar 2016. 

zijn, met het priesterkoor en het altaar aan de oostzijde én gericht op het oosten.  De betekenis van de schilderingen op de hijsluiken  De symbolische betekenis van de zon en de maan Er zijn vele symbolische betekenissen met betrekking tot de zon en de maan, de meest relevante zullen hier worden besproken. Zo werd de Zon, Sol, gezien als een mannelijke hemellichaam, de Maan, Luna, als een vrouwelijk hemellichaam. In sommige oude culturen werd de maan gezien als de wederhelft van de zon. Zon en maan samen stelden voor het heilige huwelijk tussen hemel en aarde, tussen koning en koningin, tussen goud en zilver.18 Beide worden dan ook vaak in de kleuren goud- en zilver afgebeeld. Zon en maan waren het symbool van de dag en de nacht en werden meestal weergegeven als halve figuren of borstbeelden met op het hoofd de zonneschijf of de maansikkel. Vanaf de 13de eeuw vervalt de menselijke figuur van Zon en Maan en worden zij als zonneschijf en maansikkel afgebeeld, waarin dan een mannen- en een vrouwenkop getekend is. 19 Op de 
                                                 
18 Zie het lemma zon en maan op de site www.heiligen.net. 
19 Timmers, J.J.M.: Christelijke symboliek en iconografie. Houten. 1987, blz. 192, nr. 542; Zie ook  
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hijsluiken in de torens zijn beide hemellichamen op identieke wijze en ook in goud en zilver afgebeeld.  In de vroegchristelijke tijd nam de beeldende kunst de personificatie van Zon en Maan rechtstreeks over van de antieken en werd ook aan zon en maan een symbolische en goddelijke betekenis toegekend. De opkomende zon is dan het symbool van God zelf, of van Christus die uit de doden opstaat, zoals de zon het duister verdrijft. Zon en maan werden soms ook wel vergeleken met Christus en Maria of wel de Kerk, Kerk en Synagoge en licht en duisternis.20 Origenes, een christelijke schrijver van rond het jaar 200, vergeleek de maan met de Kerk: zoals de maan haar licht krijgt van zon, zo krijgt de Kerk haar licht van Christus.21 De zon was de bron van het licht en het leven en werd gezien als het symbool van de godheid.22 De christenen baden met het gezicht ook naar het oosten, waar de zon opkomt en waar God zal verschijnen op de laatste dag. (Middeleeuwse) 
                                                                    
het lemma zon en maan op de site www.heiligen.net. 
20 Timmers 1987, blz. 89, nr. 192 en blz. 200, nr. 543. 
21 Zie het lemma maan op de site www.heiligen.net. 
22 Nieuwbarn 1908, 537. Afbeeldingen van de zon 
komen veelvuldig voor in kerken en op religieuze 
gewaden en voorwerpen. Zon en maan zijn ook 
aangebracht op de spitsen van de westtorens van de 
kathedraal van Chartres (Fr.) 

Rooms Katholieke kerken zijn vaak ook 'georiënteerd' (zie boven). Tijdens de viering van de eucharistie staan op bepaalde momenten de priester en de gelovigen nog steeds met hun gezicht naar het oosten, gericht naar God. Echter sinds de nieuwe liturgie na Vaticanum II (1962-1965) is dat bij de priester niet meer van toepassing.  Zon en maan staan in de Middeleeuwen overigens ook voor het dualistisch denken, wat inhoudt dat onderscheid gemaakt wordt in twee tegenovergestelde beginselen, zoals licht en donker, zon en maan, dag en nacht.23  De symbolische betekenis van de sterren en van de getallen acht en twaalf in de Bijbel De ster gold in vele culturen als symbool van goddelijke aanwezigheid en van de eeuwigheid, maar ook van het licht in de duisternis en daarmee van de hoop en van het uiteindelijke levensdoel.24 In de christelijke traditie is de ster een teken van God en wordt zij ook in verband gebracht met het hemelse gebeuren, denk maar aan de ster van Bethlehem die aan de wijzen uit het Oosten wees waar Christus geboren was. In Openbaring 22:16 van Johannes noemt Jezus zichzelf 
                                                 
23 Nieuwbarn, M.C.: Beknopt, kerkelijk handwoordenboek. 1910, kolom 117. 
24 Zie het lemma ster op de site www.heiligen.net. 
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"blinkende morgenster".25 Ook Maria wordt vaak symbolisch vergeleken met een ster: 'Sterre der Zee', een veilig baken voor allen die gevaar lopen of de goede richting zijn kwijtgeraakt.  Het getal acht verwijst naar een 'nieuwe ordening der dingen', een nieuw tijdperk.26 Volgens kerkleraar Augustinus was het getal acht het zinnebeeld van de volmaaktheid, 
want zo zegt hij "is ‘zeven’ het getal van de schepping (van de scheppingsdagen), dan is 'acht’ dat van de ‘herschepping’ door Christus 
".27 Het is het getal van het eeuwig leven, symbool van de opstanding.28 De Joodse Sabbath was op de laatste of zevende dag. Jezus verrees op de eerste dag van de nieuwe week, of wel de achtste dag. De katholieke kerk koos deze dag als gewijde dag, de zondag.29 De verrijzenis van Jezus leidde een 'nieuwe ordening der dingen' in, de 'nieuwe schepping' of de 'wedergeboorte der ziel'. Hiermee komen we bij de doop, want door de doop wordt de mens opnieuw geschapen en mét Christus 
                                                 
25 Het Nieuwe Testament. De Nieuwe Bijbelvertaling. 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. Haarlem. 
26 Zie het lemma acht op de site www.bijbelarchief.nl. 
27 Wortmann, J.R.: Het braambos dat niet verbrandt. De achthoekige vorm van de Ster. Zie hiervoor de site www.eikonikon.nl. 
28 Kalf, J.: Christelijke iconografie, in Dietsche Warande en Belfort, jaargang 1, 350. 
29 Idem als 25. 

opgewekt in een nieuw leven. In het christendom is de doop in de plaats gekomen van de Joodse besnijdenis, die evenals de doop op de achtste dag plaats vond. In vroeg christelijke tijd stond een doophuis of baptisterium - men kende toen nog geen doopvont - los van de kerk en had deze vaak een achthoekige vorm, en werd daarom ook wel een octogoon genoemd.30 Met de doop werd de overwinning op de dood en de geboorte van het nieuwe leven van de dopeling gevierd en werd hij/zij opgenomen in de gemeenschap van de Kerk. In later tijd bevindt de doopkapel zich meestal bij de westelijke ingang of in de noordbeuk van een kerk, als symbolische plaats van het heidendom en de zonde omdat de dopeling nog niet rein is gewassen door de doop en dus de kerk nog niet mag betreden.31  Het getal twaalf kent vele betekenissen, zo staat het onder andere voor de 'eeuwige volmaaktheid' en voor de volmaaktheid van het goddelijk bestuur.32 In het christendom is het cijfer twaalf een belangrijk getal. Twaalf sterren staan voor de twaalf 
                                                 
30 Zie het lemma doophuis op de site www.bijbelseplaatsen.nl. 
31 Nieuwbarn, 1908, 38. 
32 Zie het lemma twaalf op de site www.bijbelarchief.nl en op de site www.heiligen.net. 
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stammen van Israël, of voor de twaalf apostelen. In het Nieuwe Testament staat, dat Jezus twaalf jaren oud was toen Hij de tempel bezocht. En in Openbaring van Johannes staat, dat het hemelse Jeruzalem twaalf poorten heeft en dat daarbij twaalf engelen staan.33 De betekenis van het getal twaalf is ook verbonden aan de twaalf tekens van de dierenriem.  De symbolische betekenis van de dierenriem in kerken De werken van de maanden en de tekens van de dierenriem zijn een veel voorkomend thema in de uitmonstering van een middeleeuwse kathedraal (met name in de portalen).34 De dierenriem komt al in vroeg christelijke kerken voor en gaat terug op een oude traditie. Er zijn laatantieke vloermozaïeken bewaard gebleven met in het midden de zonnegod en in kringen daaromheen de jaargetijden, de maanden en de zodiak. Ook in de vloer van een opgegraven synagoge in Beit Alpha in Israël is de dierenriem aangetroffen (6de eeuw).35 
                                                 
33 Openbaring 21: 12 in De Bijbel. Het Nieuwe Testament. Nieuwe Bijbelvertaling. 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. Haarlem. 
34 Male, E.: The Gotic Image. Religious Art in France of the Thirteenth Century. New York/London 1972, 64 -97. Zie bijvoorbeeld bij de kathedralen van Chartres en Vézelay. 
35 Zie het lemma Beit Alfa op de site wikipedia.org. 

De twaalf sterrenbeelden staan voor de volheid der tijden en, gecombineerd met de maandelijkse agrarische en seizoensgebonden werkzaamheden, vertegenwoordigen zij de hemelse en aardse cyclus van het jaar. Zij staan voor de kosmos en verbeelden de baan van de zon langs het firmament en zorgen voor een onderverdeling van de kosmos en daarmee ook de indeling van de tijd, in dagen, maanden en jaren. 36  De aanwezigheid van o.a. de dierenriem in portalen van kerken past in het kader van de verlossingsgeschiedenis. Het is voor de mens een middel, door de Schepper aan hem geschonken, om zijn enige einddoel te bereiken, en dat is God.37 Zij diende waarschijnlijk als een kalender voor het volk.38  Oorsprong en symbolische betekenis van de westtorens van een kathedraal  De oorsprong van de westtorens van de Franse middeleeuwse kathedralen ligt bij de door koning Salomo in het midden van de 10de  
                                                 
36 Bolondi 2013, 49; Dael, P. van: De verbeelding van het Woord 2. Kampen 2003, 112 en 126. 
37 Timmers 1987, 172, nr. 458. 
38 In de Nieuwe Bavo is op drie plaatsen een dierenriem aangebracht. Naast die in de gewelven van de westtorens, zijn deze te vinden in het schip en in de noordelijke kooromgang boven den deur van de traptoren. 
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 Afb. 9. De De tempel van koning Salomo. In het portaal van het heiligdom de zuilen Jachin (links) en Boaz (rechts). Bron: www.wtsbooks.com/common/images/esv_studybible_soltemple.   eeuw voor Christus gebouwde tempel in Jeruzalem (afb. 9).39 Aan de oostzijde van de voorhal van de tempel, die lag voor de grote zaal waar het Heilige der Heiligen zich bevond, waren twee vrijstaande zuilen geplaatst. Volgens de beschrijving in het Oude Testament waren zij van brons, 8.20 meter hoog en hadden zij een diameter van 1.80 meter.40 De zuil aan de zuidzijde 
                                                 
39 Alberdingk Thijm 1858, 111. 
40 I Koningen 7:15-22. De Bijbel. Het Oude 
Testament. De Nieuwe Bijbelvertaling. 2004/2007 
Nederlands Bijbelgenootschap. Haarlem. 

werd ‘Jachin’ genoemd, die aan de noordzijde ‘Boaz’, wat respectievelijk betekent “hij zal grondvesten” en “in hem is kracht” of wel de 'Duurzaamheid' en de 'Kracht of Macht'. Zij stonden in een exacte noord-zuid lijn. Het ontwerp van de tempel in Jeruzalem sloot nauw aan op de nog oudere Egyptische, Kanaänitische en Syrische tempelcomplexen.41 Als symbool van het dualistisch denken worden bij 
                                                 
41 Ussiskin, D.: King Solomons'Palaces, in Biblical Archaeologist 36, 1973. 
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verschillende van de tempelcomplexen in het Midden-Oosten ook twee zuilen aangetroffen. Zo stonden voor de pylonen van de tempelcomplexen van bijvoorbeeld Karnak en Luxor in Egypte twee obelisken. Zij waren nauwkeurig op een noord-zuidlijn ten opzichte van elkaar geplaatst. De twee zuilen zijn weergegeven op een gravure die oorspronkelijk dateert uit de late Middeleeuwen maar staat afgebeeld in een boek over de mystieke alchemie uit 1779/1782 (afb. 10). 42 Boven deze zuilen staan de zon en de maan en van daaruit gaan de namen ‘Pater’ (vader) en ‘Mater’ (moeder) naar het midden met als betekenis het begrip van ‘mannelijk’ voor de zuil J(achin) en ‘vrouwelijk’ voor de zuil B(oaz). De hemellichamen en de zuilen symboliseren in de middeleeuwen veelvuldig het dualistisch denken.  In verschillende middeleeuwse kerken in West-Europa worden de zuilen aangetroffen. Zo stonden tot een brand in 1644 aan weerszijden van de westelijke ingang van de Dom van Würzburg (Duitsland) twee zandstenen knopenzuilen met daarop de namen Jachin en Boaz.43  
                                                 
42 Birkholz, A.M.: Der Compass der Weisen, von einen Mitverwandten der innern Verfassung der ächten und rechten Freymaureren beschrieben. Berlin 1779/1782. (schutblad). 
43 Steidler, H.: Die Position der beiden Domsäulen Jachin und Boaz, in Stadtheimatpflege 2011, nr. 31, Würzburg 1-4; Wikipedia, the free encyclopedia. 

 Afb. 10. De zuilen Jachin en Boaz. Uit: Birkholz, A.M.: Der Compass der Weisen, von einen Mitverwandten der innern Verfassung der ächten und rechten Freymaureren beschrieben. Berlin 1779/1782. Schutblad voor titelblad. Bron http://forum.alchemyforums.com.  Nu staan de zuilen ín de Dom, rechts van de ingang en voor de doopkapel. In het middeleeuwse bouwbedrijf (of bouwloodsen) zouden de twee zuilen ook staan voor de eerste elementen van de geometrie en bouwkunst. Boaz zou de waterpaslijn voorstellen; Jachin zou de loodlijn vertegenwoordigen.44 In navolging van de twee westtorens bij de middeleeuwse kathedralen, hebben de architecten van de 19de 
                                                 
44 Alberdingk Thijm 1858, 111. 
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eeuw dit concept overgenomen bij de bouw van nieuwe kathedralen. Zoals hiervoor gezegd, ontstond toen ook een interpretatie van de middeleeuwse kunst waarin de symboliek van een gotische kathedraal ver werd doorgevoerd en aan elk onderdeel een symbolische betekenis werd toegekend. 45  In de christelijke belevingswereld werden aan de twee westtorens verschillende zinnebeeldige of symbolische betekenissen toegekend. Ook hier zullen slechts de belangrijkste besproken worden. Vanwege zijn geweldige omvang en zwaarte, draagt een toren het karakter van onaantastbare, onwrikbare kracht en is deze bovendien door zijn verhevenheid, het zinnebeeld van het "hoogste gezag" het 'symbool' van de "Almacht van de Heer", want, zo staat in het Boek der Spreuken geschreven, "de sterkste toren is de naam van God".46  De zich hoog verheffende torens begon men ook steeds meer te beschouwen als een zinnebeeld van de H. Maagd Maria. Want voor de katholieken is zij immers de verpersoonlijking van de hoogste, menselijke volmaaktheid.  
                                                 
45 Erftemeijer 1997, 20-38. 
46 Nieuwbarn 1908, 30. 

In de hiervoor genoemde 19de eeuwse interpretatie past de symbolische verklaring van Alberdingk Thijm van een kathedraal met een westfront met twee verschillende torens, die hij baseerde op wat staat in de Litanie van Loreto. 47 Deze litanie tot de heilige Maagd Maria werd al sinds de dertiende eeuw in de Rooms-katholieke Kerk veel gebruikt en werd in 1601 door paus Clemens VIII vastgelegd. Hierin waren de symbolieke teksten uit het Hooglied en de Psalmen op de Moeder des Heren verwerkt.48 De Maagd Maria wordt in de litanie beurtelings gehuldigd onder de ere benamingen van "Ivoren Toren" (Turris eburnea) en "Toren van David" (Turris Davidica), waarmee de zachtheid en de kracht wordt bedoeld, verenigd in Maria. De eerste benaming had betrekking op de vlekkeloze reinheid van de Maagd Maria, namelijk omdat zij in geschriften genoemd wordt 'glanzend', 'kostbaar' en 'sterk' als elpenbeen (het blanke, onbesmette ivoor); het tweede op haar veilige, beschuttende kracht van voorspraak (de zwaar verschanste toren). In dit beeld zou de toren van David de toren van de strijd en de overwinning zijn en behangen zijn met de duizend schilden en  
                                                 
47 Thijm 1858, 116; Nieuwbarn 1908, 31. Zie ook Van 
Hellenberg Hubar 2016. 
48 Nieuwbarn 1908, 16. De naam verwijst naar het heiligdom van Loreto in Italië. 
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 Afb. 11. De twee verschillende torens van de St.-Catharinakerk te Eindhoven. Links de 'Vrouwentoren' en rechts de 'Mannentoren'. Fotograaf onbekend.  wapenen van de met eer gevallen strijders.49 Daarnaast baseerde Alberdingk Thijm deze interpretatie op wat er in het Hooglied 4:4 staat:  Uw hals is als de toren van David,  Gebouwd met kantelen,  Duizend schilden hangen er aan,  Louter rondassen van helden.  en Hooglied 7:5.: Uw hals een toren van ivoor, (enz.).50 We zien hier dus de elementen van zachtheid en het vrouwelijke verbeeld in de vrouwentoren, en de 
                                                 
49 Van Leeuwen, 1989, 19. 
50 De Bijbel. Het Oude Testament. Nieuwe 
Bijbelvertaling 2004/2007. Nederlands 
Bijbelgenootschap, Haarlem. 

kracht of de strijd en het mannelijke verbeeld in de mannentoren. In de symbolische verklaring van Alberdingk Thijm staat de Ivoren Toren of vrouwentoren aan de noordzijde van het westfront van een kerk en de Toren van David of mannentoren aan de zuidzijde (net als de zuilen voor de Tempel van Salomo).  De enige kerk in Nederland waar deze symboliek in de torens is toegepast is de Sint-Catharinakerk in Eindhoven, door Pierre Cuypers gebouwd tussen 1861 en 1867 (afb. 11). Rechts staat de zwaardere 'Toren van David', de mannentoren genoemd, met uitkijktorentjes,  



2016-1  Cuypersbulletin 

 24

 Afb. 12. Ongedateerd ontwerp (D) voor het westwerk met twee verschillende torens. Parochie Archief St. Bavo, Haarlem.  kantelen en steunberen. Deze is gewijd aan de strijdende Catharina.51 Links staat de aan Maria gewijde rankere 'Ivoren Toren', de vrouwentoren genoemd, met pinakels en ranke frontalen, waarin de aanroepingen uit de Litanie van Loreto zijn weergegeven.  Ook Joseph Cuypers (1861-1949) heeft bij het ontwerpen van de tweewesttorens van de Nieuwe Bavo gespeeld met de gedachte van twee verschillende torens (afb. 12).52 
                                                 
51 Van Leeuwen, 1989, 29. 
52 Erftemeijer, 1997, 69. 

Zoheeft op een van de ontwerptekeningen de noordtoren het uurwerk en wordt deze gekenmerkt door een sobere, simpele vormgeving met ranke wimbergen.53 De zuidtoren heeft echter een bovenbouw met een weerbaarder karakter, veroorzaakt door allerlei kasteelachtige elementen, zoals gekanteelde borstweringen en arkeltorentjes. Duidelijk is hierin Thijm's toren van David te herkennen. Uiteindelijk zijn deze ontwerpen niet uitgevoerd en zijn de torens wat hun architectuur betreft nu vrijwel identiek. Welke de ivoren toren en welke de toren van David zou moeten zijn is zodoende niet direct vast te stellen.   Samenvatting  [14] God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, [15] en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. [16] God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. [17] Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, [18] om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het 
                                                 
53 Erftemeijer, 1997, 70. 
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goed was. [19] Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag.54  Op het hijsluik in de noordelijke westtoren is de maan of wel de nacht te zien, op die van de zuidelijke westtoren de zon, of wel dag, met daar omheen de dierenriem. Samenvattend staat het geheel voor de tijd, de kosmos of het heelal. De twaalfpuntige ster in de zuidtoren staat voor de volmaaktheid van het goddelijk bestuur. De hierbij afgebeelde twaalf tekenen van de dierenriem staan voor de maanden van het jaar, voor de jaarcyclus en dus voor de tijd. En de tijd is God, want Hij heeft de hemel en de aarde geschapen.55 Hij is de Heer van tijd en eeuwigheid.56 De achtpuntige ster in de noordtoren staat voor het begin van een nieuw tijdperk en verwijst daarmee naar het Sacrament van het H. Doopsel en daarmee naar de achtste dag, het begin van het nieuwe leven door het doopsel. Niet voor niets is juist hier deze verwijzing te vinden, want bij het ontwerpen van een plattegrond voor een kerk werd vroeger de doopvont meestal geplaatst aan de 
                                                 
54 Genesis. Hoofdstuk 1, in De Bijbel. Het Oude 
Testament. Nieuwe Bijbelvertaling 2004/2007. 
Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem. 
55 Psalmen 121:2. Het Oude Testament. Nieuwe Bijbelvertaling 2004/2007. Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem. 
56 Dael,  P. van: De verbeelding van het Woord. De Middeleeuwen (600-1500). Een iconografische studie. Kampen. 2003, 113. 

noordzijde van een kerk, en wel in, voor of onder de noordelijke toren.57 Vaak ook is de doopkapel op de noordwest hoek van een kerk te vinden en is deze vierkant, rond of achthoekig van vorm. 58  Bij de Nieuwe Bavo bevindt zich op de noordwest-hoek de statietrap die naar het Willibrordusorgel en de tribune leidt. Uit een plattegrondschets van 1889 (voorontwerp 1) blijkt dat Joseph Cuypers oorspronkelijk hier een doopkapel had bedoeld.59 Het college van B&W van de gemeente Haarlem maakte hier tegen echter bezwaar (1902), omdat deze kapel dan buiten de rooilijn zou uitstrekken.60 In de publicatie over de Nieuwe Bavo van Thompson (1898) is tegenover blz. 10 een plattegrond van de kathedraal weergegeven. Hieruit blijkt dat de doopkapel is verplaatst naar de plek waar deze zich nu bevindt namelijk ten westen van het zuidtransept.61 Op de plattegrond is ten noorden van het westelijk front wel een ronde gebedsruimte getekend. Waarom op het hijsluik in het gewelf van de onderste geleding van de noordtoren, die tussen 1902 en 1906 
                                                 
57 Alberdingk Thijm 1858, 81, 93 en 97. 
58 Nieuwbarn 1908, 38.  
59 Erftemeijer 1997, 45, afb. 38. 
60 Kathedrale basiliek SINT BAVO, in Monumenten Bulletin 1981, 12. Een uitgave van Monumentenzorg Openbare Werken Haarlem. 
61 Thompson, M.A.: De nieuwe kathedrale kerk St. Bavo te Haarlem. Haarlem. 1898. 
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is gebouwd, toch nog een verwijzing naar het H. Doopsel is aangebracht, is niet duidelijk. Is dit een relict van een oud ontwerp dat inmiddels gewijzigd was of hield Cuypers hiermee vast aan een traditie? De betekenis van de twaalf gelobde cirkels links van de maansikkel in de noordtoren, evenals die van de 24 hemellichamen tussen de twaalfpuntige ster, is niet duidelijk (24 Ouden uit Openbaring?).  Ook in andere kerken is het beeld van de tijd en de kosmos weergegeven, zoals in de Onze Lieve Vrouwe van de Allerheiligste Rozenkrans te Amsterdam, kortweg de Obrechtkerk genoemd (1908-1911, architecten Joseph Cuypers en Jan Stuyt). Hier is in het cassettenplafond van de vieringtoren een soortgelijke weergave van de tijd te zien, n.l. in het midden een zon met daar omheen de maan en de sterren en daar omheen de tekens van de dierenriem (afb. 13).62  Naast het beeld van de tijd bevatten de schilderingen op de hijsluiken ook dualistische elementen, de zon voor het mannelijke en de maan voor het vrouwelijke, en daarmee samenhangend ook voor het goed en het kwaad, voor warm en koud.   
                                                 
62 Zie de site www.reliwiki.nl. 

Dan de benaming vrouwen- en mannentoren. Uit ons onderzoek is gebleken, dat in de voorchristelijke tijd de zon gezien werd als het mannelijke en de maan als het vrouwelijke hemellichaam en dat deze personificaties zijn overgenomen door de vroege christenen, die er hun eigen beelden en vergelijkingen aan toevoegden. De oorsprong van de benaming gaat dus verder terug in de tijd dan het jaar van de torenbussenactie (1924) van plebaan Westerwoudt. We mogen aannemen dat hij zeker geweten heeft van de symbolische betekenis van de westtorens van kerken en deze heeft aangewend voor zijn actie. Door daar een competitie-element aan toe te voegen, werd deze een succes en konden de torens worden afgebouwd.  Nawoord  Het doel van het schrijven van dit artikel is het doorgeven van kennis. De Nieuwe Bavo is een prachtig en zeer bijzonder gebouw, niet alleen vanwege zijn fraaie architectuur of de pas herontdekte, kleurig beschilderde ornamenten en schilderingen, maar ook vanwege een 'verborgen' boodschap die schuilgaat achter deze uitmonstering. Evenals dat bij de middeleeuwse kathedralen het geval is, kan deze boodschap nog slechts door ingewijden gelezen en 
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 Afb. 13 Onze Lieve Vrouwe van de Allerheiligste Rozenkrans te Amsterdam (Obrechtkerk). Vieringtoren met cassetteplafond met daarop afgebeeld de zon, maan, sterren en de dierenriem. Foto: Job van Nes, 2008.   begrepen worden. En ook nu dreigt deze opnieuw verloren te gaan, mede door de voortschrijdende ontkerkelijking. Maar juist deze boodschap of 'diepere' laag maakt de Nieuwe Bavo zo boeiend en dient daarom behouden en gekend te blijven. Wordt deze kennis niet doorgegeven, dan zal een wezenlijk aspect van de Nieuwe Bavo verloren gaan.  Over de auteur  A.M. Numan (1949) was tot voor kort werkzaam als conservator bij het Amsterdams Archeologisch 

Centrum van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1973 is hij lid van de Archeologische Werkgroep Haarlem. Hij publiceerde vele artikelen over archeologisch onderzoek in Haarlem, o.a. in het periodiek 'Haarlems Bodemonderzoek'. In 2005 verscheen van zijn hand het boek Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen, ca. 720 -1200. Sinds 2015 is hij voorzitter van de Commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum en conservator van het KathedraalMuseum Nieuwe Bavo te Haarlem.



 
Excursies 

  Voorjaarsexcursie en Algemene Ledenvergadering Op zaterdag 4 juni 2016 organiseert het Cuypersgenootschap de gecombineerde voorjaarsexcursie en de Algemene Ledenvergadering. Het programma van de excursie zal in het volgende Cuypersbulletin en t.z.t. op de website gepubliceerd worden, maar houdt u deze datum alvast vrij in uw agenda’s!  Voorjaarsexcursie Werkgroep Amsterdam De werkgroep Amsterdam organiseert dit jaar in samenwerking met het Van Eesterenmuseum een voorjaarsexcursie en wel de Fietstocht ‘Heilige Huisjes’ van Slotermeer op zaterdag 7 mei 2016. Onder leiding van ons lid Jasmin Sporer fietsen we naar vier bijzondere kerken: de Sint Catharinakerk (Evers en Sarlemijn, 1955), Onze Lieve Vrouwe van Lourdes (Granpré Molière, 1956), De Hoeksteen (Zanstra, 1963) en De Olijftak (Sijmons, 1956). Startpunt is het Van Eesterenmuseum, Burgemeester De Vlugtlaan 125. Voorafgaand aan de fietstocht wordt kort vergaderd.  Programma: 13.00-13.30: jaarvergadering Werkgroep Amsterdam;  13.30-14.00: bezoek aan de tentoonstelling in het museum;  14.00-16.00: fietstocht;  16.00-17.00: bezoek museumwoning.   Prijs voor deelname is het voor ons gereduceerde tarief van 5 euro (normaal 12,50). Aanmeldingen s.v.p. bij David Mulder: davmulder@gmail.com  Zie voor meer informatie over het Van Eesterenmuseum, de fietstocht, en de museumwoning de website van het Van Eesterenmuseum: www.vaneesterenmuseum.nl Het is ook mogelijk om alleen deel te nemen aan de fietstocht en het aansluitende bezoek aan de museumwoning, start 14.00!   


