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Het Cuypersbulletin verschijnt zo mogelijk vier maal per jaar. De redactie ontvangt graag me-
dedelingen, wetenswaardigheden, brieven en korte artikelen over onderwerpen die het werk-
terrein van het genootschap in de ruimste zin van het woord betreffen. De opgenomen artike-
len weerspiegelen niet noodzakelijk de zienswijze van het bestuur en de redactie.
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Van de redactie

Voor u ligt een dubbeldik nummer van het Cuypersbulletin. Wegens omstandigheden 
kon nummer 3 niet afzonderlijk verschijnen, maar de inhoud daarvan is integraal 
samengevoegd met het laatste nummer van 2019. Volgend jaar zal het Cuypersbulletin,  
zoals gebruikelijk, weer vier keer verschijnen. Namens de redactie wens ik u veel leesplezier 
én fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.

Inhoud
Korte berichten 3 // Kerk in De Waal, Texel 9 // Het Amsterdamse Leidseplein en omgeving in 
1867 23 // Werkmanshuisjes van eigenbouwers in Enkhuizen 32 // Gevelreiniging 42 //  
In memoriam 43

Briëtwoningen Middelburg
Het Cuypersgenootschap heeft de gemeente 
Middelburg verzocht om de Briëtwoningen 
in de Middelburgse wijk Het Zand te bescher-
men als gemeentelijk monument. Op dit mo-
ment lopen de gesprekken over de toekomst 
van de woningen. De eigenaar wil overgaan 

De Briëtwoningen in Middelburg. Foto Erfgoed
vereniging Bond Heemschut.

Korte berichten // Norman Vervat

tot sloop van een groot deel ervan. Samen 
met de Erfgoedvereniging Heemschut probe-
ren we de eigenaar en de gemeente te bewe-
gen tot behoud en renovatie.
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In 1940 werd de binnenstad van Middel-
burg getroffen door een bombardement dat 
vele panden in de as legde. Voor de bouw-
kundige uitwerking van vervangende huis-
vestingsplannen buiten de binnenstad werd 
eind 1940 de Stichting Herbouw Middelburg 
opgericht, die onder leiding stond van ir. P. 
Verhagen. De eerste vervangende woningen 
verrezen in 1941 binnen het uitbreidingsplan 
’t Zand. In de eerste fase kwamen 147 tradi-
tionalistische arbeiderswoningen met twee 
bijbehorende winkelpanden tot stand naar 
ontwerp van de architect P.H.N. Briët (1894-
1978). De woningen sluiten aan bij de lokale 
bouwtraditie, die tot uiting komt in de varia-
tie in bouwhoogten, het materiaalgebruik en 
de detaillering. Met haar traditionele opzet 
sluit de wijk aan bij de principes van de zoge-
noemde Delftse School, een met name in de 
kleinere steden zeer populaire traditionalisti-
sche architectuurstroming. De tweede fase (’t 
Zand II) startte in 1946 en betrof 65 wonin-
gen in een iets soberder uitvoering.

Voor Middelburg vertegenwoordigen de 
ge noemde woningen evident bijzondere ar-
chi tectuur- en cultuurhistorische waarden. 
De woningen vertellen het verhaal van de 
we deropbouw van Middelburg tijdens en na 
de oorlog en zijn een hoogwaardig zeldzaam 
en vrij gaaf behouden regionale variant van 
volkswoningbouw in de stijl van de Delftse 
School. 

O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, 
Rotterdam
In februari 2013 heeft het Cuypersgenoot-
schap de gemeente Rotterdam verzocht om 
het complex van de O.L. Vrouw van Altijddu-
rende Bijstand, Burgemeester Baumannlaan 
171 te Rotterdam-Overschie, aan te wijzen 
als gemeentelijk monument. In het voorjaar 
van 2019 kwam deze kerk eindelijk op de mo-
numentenlijst te staan. Over enige tijd zal de 
kerk een nieuwe bestemming krijgen.

De kerk van de O.L. Vrouw van Altijddu-

rende Bijstand verrees in 1953 naar ontwerp 
van J.P.L. Hendriks van het architectenbureau 
Hendriks, Van der Sluys & Van den Bosch. In 
het oeuvre van Hendriks zijn invloeden van 
zowel het modernisme als het traditionalis-
me te herkennen. Bekende bouwwerken van 
Hendriks zijn de rooms-katholieke ambachts-
school Sint-Joseph te Rotterdam (1934), het 
entreegebouw van de rooms-katholieke Be-
graafplaats Kralingen (1936) en Bioscoop 
Thalia (1955). Buiten Rotterdam verrees van 
zijn hand de ondertussen verdwenen waterto-
ren van Wassenaar. 

Voor het kerkgebouw te Overschie maakte 
Hendriks twee ontwerpen, waarbij hij zich 
liet inspireren door de traditionalistische 
bouw kunst van Granpré Molière (Delftse 
school). In het eerste, niet uitgevoerde ont-
werp had de kerk een hoge toren, geflankeerd 
door twee lagere moeten krijgen. De kerk 
kreeg uiteindelijk een brede, rechthoekige 
voor  gevel met daarop een kleine rechthoe-
kige toren met drie rondbogen. De voorge-
vel van de kerk roept herinneringen op aan 
een romaanse westbouw. De kerk bestaat 
uit een portaal, een breed middenschip met 
twee smalle zijbeuken en een klein transept. 
Met de nagenoeg rechthoekige plattegrond 
grijpt het ontwerp terug op het vooroorlog-
se concept van de volkskerk (alle gelovigen 
vinden in het middenschip een plaats met 
onbelemmerd zicht op het altaar). Binnen 
dekt een vlak houten plafond de ruimte af. 
De gebrandschilderde ramen, waaronder het 
roosvenster in de voorgevel, stammen uit de 
bouwtijd.

Aanwijzing monumenten in Meppel
Recent heeft de provincie Drenthe haar pro-
vinciale monumentenlijst geactualiseerd. Op 
verzoek van het Cuypersgenootschap zijn 
enkele kwetsbare gebouwen te Meppel aan de 
monumentenlijst toegevoegd. Het betreft een 
woningcomplex van architect Romke de Vries 
aan de Evertsenstraat, de voormalige LTS aan 
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De Zuiderschool te Meppel. Foto Jan Wessels.

de Randweg en de voormalige HBS aan het 
Zuideinde. Met name van de eerste twee ob-
jecten, voor Drenthe belangrijke toonbeelden 
van architectuur uit de Wederopbouw, was de 
toekomst lange tijd onzeker. Mede dankzij de 
monumentenaanvraag en een lobby richting 
de gemeenteraad zijn de woningen van Rom-
ke de Vries enige tijd geleden met zorg ge-
renoveerd. De voormalige LTS verrees in de 
jaren 1966-1967 naar ontwerp van het bureau 
van architect G.A. Heldoorn. Het ontwerp 
van de school aan de Randweg was zowel qua 
opzet als vanwege de vormgeving en het ma-
teriaalgebruik voor de bouwtijd vooruitstre-
vend. Het gebouw wordt binnenkort verkocht 
en herbestemd. De voormalige HBS aan het 
Zuideinde dateert van 1882 en is gebouwd 
in de stijl van de Hollandse neorenaissance. 
Het gebouw is enige tijd geleden verkocht 

voor herontwikkeling. Achter de HBS staat de 
voormalige Zuiderschool. Deze is eind jaren 
twintig gebouwd in de stijl van het late (zake-
lijke) expressionisme. Het gebouw is ontwor-
pen door de directeur van gemeentewerken, 
Dirk Monsma. Na de oorlog werd de Zui-
derschool met een sluis verbonden aan het 
hoofdgebouw van de HBS. De Zuiderschool 
is na een lange discussie aangewezen tot ge-
meentelijk monument.

Hervormde Kerk te Ochten
Eind 2017 heeft het Cuypersgenootschap 
de gemeente Neder-Betuwe verzocht om de 
Nederlands-hervormde kerk te Ochten te be-
schermen als gemeentelijk monument. Deze 
door Adolph Eibink ontworpen kerk is een 
representatief voorbeeld van de protestantse 
kerkbouw uit de wederopbouwperiode. Het 
beeldbepalende kerkgebouw bleef uit- en in-
wendig grotendeels gaaf behouden. In juni 
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De vroegere synagoge in Vriezenveen. 
Foto Jan Astrego.

2019 heeft de gemeente besloten om het kerk-
gebouw aan te wijzen tot monument.

Voormalige synagoge Vriezenveen
Het Cuypersgenootschap en de Bond Heem-
schut hebben met verbijstering kennisgeno-
men van de sterke verwaarlozing en het voor-
nemen tot sloop van de voormalige synagoge 
aan de Almeloseweg 3 te Vriezenveen. 

In de negentiende eeuw woonden er enke-
le tientallen Joodse gezinnen in Vriezenveen. 
Eind negentiende eeuw verrees er een nieuwe 
synagoge. Het gebouwtje deed enkele tiental-
len jaren dienst en raakte daarna in verval. 
Het pand vertegenwoordigt een grote waarde 
als voorbeeld van een kleine plattelandssy-
nagoge uit de negentiende eeuw. Dergelijke 
gebouwen zijn door de decimering van de 
Joodse gemeenschap tijdens de oorlog en (na-
oorlogse) sloop ondertussen zeer zeldzaam. 

Sinds 1996 heeft de voormalige synagoge de 
status van gemeentelijk monument.

Al jaren vormt de toekomst van de syna-
goge onderwerp van gesprek. Sloop kwam al 
meerdere malen zonder enige onderbouwing 
aan de orde. Weliswaar is het gebouw door 
jarenlange verwaarlozing in matige conditie, 
maar renovatie behoort nog steeds tot de mo-
gelijkheden. Door de bescheiden omvang zijn 
herbestemmingen als wonen of kleinschalige 
bedrijvigheid goed mogelijk. We hebben de 
gemeente Twenterand verzocht om geen me-
dewerking te verlenen aan sloop en in te zet-
ten op renovatie en hergebruik.

Plan voor Universiteitsmuseum Utrecht
Het verzet van het Cuypersgenootschap te-
gen de voorgenomen sloop van het Utrechtse 
Universiteitsmuseum aan de Lange Nieuw-
straat heeft effect gehad. Begin 2018 leek er 
nog sprake van volledige sloop van het bouw-
deel uit de jaren negentig. Na veel discussie 
is recent besloten om het bestaande complex 
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Woningbouw Oost-Sidelinge Rotterdam
Sinds enige tijd is het Cuypersgenootschap in 
Rotterdam betrokken bij de discussie over de 
toekomst van de vier bijzondere naoorlogse 
woonblokken Oost-Sidelinge 17-87 in de wijk 
Overschie. 

Om de naoorlogse woningnood te be-
strijden vonden er in de jaren veertig en 
vijftig veel experimenten plaats met nieuwe 
bouwsystemen om snel en goed grote aan-
tallen woningen te kunnen produceren. De 
woningen aan Oost-Sidelinge zijn een zeer 
goed en gaaf behouden voorbeeld van der-
gelijke woningbouw, in dit geval met gebruik 
van schokbeton. Bij dit systeem was minder 
cement en wapeningstaal nodig dan bij regu-
liere bouwtechnieken. Vanwege de materiaal-
schaarste betrof dit een belangrijk voordeel. 
Bovendien waren minder geschoolde arbei-
ders nodig, waaraan eveneens gebrek was. 
Het complex is ontworpen door de archi-
tecten Wijmer & Breukelman en uitgevoerd 

zorgvuldig te renoveren. In goed overleg met 
de architect van het oorspronkelijke gebouw, 
Koen van Velsen, het Cuypersgenootschap, de 
gemeente en de Universiteit kwam een nieuw 
plan tot stand. De bestaande bebouwing on-
dergaat vanaf medio 2020 een zorgvuldige 
aanpassing aan de eisen van de huidige tijd 
met meer ruimte voor het steeds grotere aan-
tal bezoekers. De bouwkundige wijzigingen 
aan het gebouw blijven zeer beperkt. 

Het Universiteitsmuseum verrees in 1993-
1996 naar ontwerp van architect Koen van 
Velsen. Een voormalig laboratoriumcomplex 
uit de vroege twintigste eeuw kreeg toen een 
nieuwe bestemming als museum. Het groot-
ste deel van het voormalige laboratoriumge-
bouw onderging een renovatie. Een klein deel 
maakte plaats voor transparante nieuwbouw, 
bestaande uit een opgetilde gesloten houten 
doos in een volume met twee gevels van glas. 
De nieuwbouw is duidelijk herkenbaar, vormt 
een hedendaagse toevoeging aan de stad en 
maakt direct zicht mogelijk vanaf de straat 
op de achterliggende Oude Hortus. In 1997 
kreeg het gebouw de Utrechtse Rietveldprijs.

De voormalige technische school in Vroomshoop. 
Foto Jan Astrego.
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door de Rotterdamse aannemer Van Waning. 
In de afgelopen decennia gingen veel expe-
rimentele woningbouwcomplexen uit de we-
deropbouwperiode in Rotterdam verloren 
door sloop. Het complex aan Oost-Sidelinge 
is mede door zijn zeldzaamheid van grote 
architectuur- en cultuurhistorische beteke-
nis voor Rotterdam. Het is dan ook terecht 
dat het complex ruim tien jaar geleden bij de 
gemeente in aanmerking kwam voor de mo-
numentenlijst. Door de economische crisis 
en de gemeentelijke bezuinigingen vond die 
aanwijzing tot op heden geen doorgang. Uit 
een recent onderzoek op initiatief van de ei-
genaar kwam vast te staan dat renovatie tech-
nisch gezien goed mogelijk is. Omdat reno-
vatie echter duurder uitvalt dan nieuwbouw 
en niet de gewenste verduurzaming en een 
verbetering van het wooncomfort oplevert, 
gaat de voorkeur toch uit naar sloop. Het 
Cuypersgenootschap probeert in overleg met 
onder andere de gemeenteraad de sloopplan-
nen om te buigen naar renovatie.

Schoolgebouw Vroomshoop
Recent hebben het Cuypersgenootschap en 
de Bond Heemschut de gemeente Twen-
terand verzocht om de Christelijke Scholen-
gemeenschap Het Noordik aan de Lindenflier 
in Vroomshoop te beschermen als gemeente-
lijk monument. 

Het complex kwam in de jaren vijftig tot 
stand als technische school. Door sloop en 
renovatie zijn veel van dit soort gebouwen 
uit deze periode verdwenen of verminkt. Als 
goed en gaaf behouden voorbeeld van een 
technische school uit de wederopbouwperio-
de heeft het gebouw te Vroomshoop architec-
tuur- en cultuurhistorische betekenis. Tevens 
is het fraaie traditionalistische gebouw beeld-
bepalend voor Vroomshoop.

Het oorspronkelijke L-vormige complex 
onderging meerdere uitbreidingen. Het in-
terieur van het hoofdgebouw met leistenen 
vloeren in de hal en betegelde vloeren en een 
fraaie lambrisering in de gangen is nog rede-
lijk gaaf. Ook de sgrafitto (1952) van de be-
kende Enschedese kunstenaar Hans Morselt 
(1929-2014) in één van de gangen en het ge-
brandschilderde raam (1952) van Bram Mid-

Het project ReeuwijkBrug kort na de oplevering. 
Foto Stichting Erven Rietveld.
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bestaat vooral uit individuele villa’s en enke-
le grotere projecten zoals de Gerrit Rietveld 
Academie en het Van Gogh Museum te Am-
sterdam. Sociale woningbouw vormt met drie 
projecten een zeldzaamheid in zijn oeuvre. 
Het project in Reeuwijk-Brug bestaat uit 52 
zogenaamde ‘om-en-om-woningen’ met ge-
lijkwaardige voor- en achtergevels. 

Het project in Reeuwijk-brug is van grote 
architectuur- en cultuurhistorische waarde. 
Hoewel de woningen door een renovatie in 
1979-1980 aan de buitenzijde sterk zijn gewij-
zigd, bleef het karakter in essentie aanwezig 
en zijn de woningen weer goed in hun vroe-
gere voorkomen te herstellen. De bekende ar-
chitect Wessel de Jonge heeft de mogelijkhe-
den van renovatie uitvoerig onderzocht. Het 
Cuypersgenootschap hoopt dat zijn plan ten 
uitvoer zal worden gebracht.

Kerk in De Waal, Texel // 

Gerrit Vermeer

Architectenbureau J.W.H.C. Pot (1909-1972) 
en J.F. Pot-Keegstra (1908-1997) ontwierp 
voor de Hervormde gemeente van het dorp 
De Waal op Texel een kerk met een toren. Na 
diverse vertragingen kwam de kerk gereed in 
1952 en de gemeentelijke toren in 1961.1 Het 
architectenechtpaar was gespecialiseerd in 
sociale architectuur. Een voorbereidende, ab-
stracte schets met het liturgisch centrum en de 
opstelling van de banken, ingeschreven in een 
cirkel, suggereert dat het bij dit gebouw even-
eens om de gemeenschapsgedachte ging. Het 
kleine, maar opmerkelijke kerkgebouw geniet 
nog geen bescherming als gemeentelijk monu-
ment, maar op aangeven van het Cuypersge-
nootschap wordt daar nu werk van gemaakt. 

Geschiedenis
De middeleeuwse kerk
De wederopbouwkerk van Pot en Pot Keeg-
stra staat op een plek, waar al een kerk stond, 
voordat de nederzetting De Waal omstreeks 
1436 achter de dijk kwam te liggen die lan-
ge tijd de oostelijke begrenzing vormde van 
het eiland Texel. De kaart van Lucas Waghe-
naer uit 1584 geeft de kerk met toren weer 
vlak achter deze vroegere zeedijk.2 De hoogte 
waarop de kerk staat betreft een opduiking 
van pleistoceen dekzand, met afval van de ne-
derzetting opgehoogd tot ongeveer drie meter 
boven de omgeving.3 Een gravure uit 1760, de 
meest gedetailleerde afbeelding van de mid-
deleeuwse kerk, toont een robuuste westtoren 

delhoek (1906-1968) in de entreehal passen 
bij het tijdsbeeld.

Het Cuypersgenootschap en Heemschut 
zullen in de komende tijd ook andere we-
deropbouwparels in de kleinere kernen van 
Overijssel in beeld brengen en zo nodig 
voordragen voor bescherming.

Behoud Rietveldwoningen Reeuwijk-Brug
Actie van onder andere het Cuypersgenoot-
schap, de Stichting Erven Rietveld en bewo-
ners heeft sloop van een groot deel van de 
Rietveldwoningen in Reeuwijk-Brug voor-
komen. Het betreft de huizen aan de Jan van 
Hoofstraat, de Vincent van Goghstraat en de 
Erasmusweg. Woningbouwvereniging Reeu-
wijk verruilde sloopplannen voor renovatie. 

Het gebouwde oeuvre van de beroemde 
meubelmaker en architect Gerrit Rietveld 
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1. De kerk van De Waal met romaanse toren in 
1750l. NoordHollands Archief, Haarlem.

met een hoge onderste geleding met hoekli-
senen en een bekronend rondboogfries. De 
bovenste, veel kortere geleding, bezat even-
eens hoeklisenen en een rondboogfries. In 
het spaarveld bevonden zich twee galmgaten 
(afb. 1).4 De kerk en de toren staan ook weer-
gegeven op de kadastrale minuut uit 1832. In 
de lengterichting van de ovale hoogte stond 
de kerk georiënteerd, de westtoren afgewend 
van het dorp. Bij de bouw van de huidige kerk 
in 1950 kwamen delen van de funderingen 
tevoorschijn.5 Op de plaats van de toren be-
vond zich op de fundering van veldkeien nog 
tuf. Het ging dus om een romaanse toren van 
tufsteen, vermoedelijk uit de twaalfde eeuw.

De neoromaanse kerk uit 1860
In 1654 kwam het kerkgebouw in gebruik bij 
de Hervormde gemeente. Halverwege de ne-
gentiende eeuw verkeerde het gebouw in een 

slechte staat. Het kerkbestuur besloot daarom 
tot nieuwbouw. Op 27 oktober 1859 vond in 
herberg De Rijzende Maan de aanbesteding 
plaats voor het afbreken van de oude kerk tot 
aan de fundamenten en het bouwen van een 
nieuwe kerk, grotendeels op de oude funda-
menten.6 Bij de werkzaamheden was ook in-
begrepen: ‘het maken van een nieuwen pre-
dikstoel en klankbord en weder plaatsen van 
het doophek uit de oude in de nieuwe kerk en 
het maken van drie rijen gewone zitplaatsen 
op de tribune’. Opzichter J. van Putten uit De 
Cocksdorp te Eierland ging over de aanbeste-
ding. Op 5 november van hetzelfde jaar kocht 
timmerman J.P. Pronk uit Den Burg de opstal 
voor sloop voor 875 gulden. De bouw werd 
gegund aan P. Pronk en P. Plevier voor 8.000 
gulden. Op 4 november 1860 wijdde dominee 
R.A. van Deursen, de predikant van Eierland, 
de kerk in. Van de kerk bestaan nog enke-

2. De neoromaanse kerk uit 1860 vanuit 
het westen.
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le foto’s en een opmeting van de ruïne zoals 
die achterbleef na de granaatinslag in 1945 
(afb. 2). De neoromaanse kerk kwam omge-
keerd te staan, met de ingang aan de oostzij-
de, op het dorp gericht. Het betrof een een-
voudige zaalkerk met de klok in een dakruiter 
boven de ingang. De voor- en de achtergevel 
waren aan de bovenzijde afgezet met een 
rondboogfries. In de zijgevels zaten dicht bij-
een drie rondboogvensters.

Verwoesting en wederopbouw
Op 6 april 1945 voerden de Duitse bezetters 
vanuit verschillende posities zware beschie-
tingen uit op het muitende 822ste Georgische 
bataljon van de Duitse Wehrmacht, dat in 
opstand was gekomen. De kerk van De Waal 
brandde uit na een voltreffer. Na afloop van 
de strijd bleek de kerk onbruikbaar. In de ou-
de pastorie werd een muur weggebroken, zo-
dat de diensten voorlopig daar konden plaats-
vinden. Direct na de oorlog werden plannen 
gemaakt voor nieuwbouw door de Amster-
damse architecten Johan Willem Hindrik 
Cornelis (Joop) Pot en zijn echtgenote Jaco-
ba Froukje (Koos) Pot-Keegstra.7 Bouwtech-
nisch adviseur G.C. Terlingen uit Amsterdam 
ontfermde zich over de betonconstructies.

3. Ontwerp voor de zuidgevel van de kerk van 
De Waal uit 1948. De achthoekige vensters aan 
weerszijden van de grote vensters verdwenen in 
het uitgevoerde ontwerp, evenals de gekoppelde 
venstertjes in de toren, die plaatsmaakten voor
enkele. Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
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Naoorlogse kerkenbouw
Het ontwerp werd voorgelegd aan de Studie-
commissie Kerkenbouw, die een verslag op-
stelde. Dit stuurden Pot en Pot-Keegstra vol 
trots aan dominee G. Hartdorff van De Waal. 
Het stond vol lovende woorden: ‘[…] Het 
exterieur en de toren tonen een beetje stug 
karakter, waar de storm omheen kan bulde-
ren. Boeyinga wijst erop, dat hier een modern 
kerkgebouw op uitstekende wijze het karakter 
van de Protestantse eredienst toont. De plat-
tegrond drukt de gemeenschap der gelovi-
gen voortreffelijk uit, de liturgische opbouw 
is verantwoord en klaar, de architectonische 
omschrijving is in Protestantse zin sober en 
stoer, dat de ontwerpers hebben weten te 
leggen in dit kerkplan, is wel typisch Texels. 
Klokke adviseerde de kleine raampjes in de 
Zuid- en Noordgevels weg te laten. Het licht 
is voldoende. Van de Broek herinnert aan de 
oude Protestantse Kerken met samengestelde 
achthoeken. IJzendijke, Nieuwe Kerk, Den 

Haag; in de Waal hebben de ontwerpers met 
succes twee achthoeken aan elkaar gekoppeld, 
waarbij het doopvont het middelpunt van een 
dezer achthoeken is. De vergadering is ver-
rukt van dit fraaie plan en een luid applaus 
volgt op het woord van dank dat dr. Miedema 
ook aan Mevrouw Pot wil brengen, als hij ar-
chitect Pot gelukwenst met zijn ontwerp. […] 
Een nieuw geluid, fris en karaktervol, zal mis-
schien een nieuwe lente in de Nederlandse 
kerkelijke bouwkunst aankondigen’. Het ad-
vies om de achthoekige vensters aan weerszij-
den van het grote venster weg te laten, namen 
de architecten over (afb. 3, 5).

De Bouw- en Restauratiecommissie van 
de Nederlands Hervormde Kerk te ’s-Gra-
venhage keurde de plannen op 18 november 
1947 goed. Het echtpaar werd daarna ge-
vraagd het ontwerp te tonen op de reizende 
tentoonstelling Nederlands Nieuwe Kerken, 
in 1948 ingericht door prof. G.H.M. Holt 
in samenwerking met de kerkelijke organi-
saties en de minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting.8 In Rotterdam kwamen de 
kerkbouwers bijeen onder het motto: Zullen 
onze nieuwe kerken weer sieraden van onze 
steden zijn? Dat in het licht van de schrijnen-
de schaarste aan bouwmaterialen. Voor de 
expositie maakte het echtpaar diverse teke-
ningen in grijstinten (afb. 3). In hetzelfde jaar 
werden de tekeningen tevens afgedrukt in het 
architectuurtijdschrift Forum.9 Het bureau 
Pot en Pot-Keegstra had al eerder opdrach-
ten op Texel uitgevoerd. Zo hield het zich in 
1946-1949 bezig met de restauratie van de 
Hervormde kerk in De Cocksdorp.10 Voor 
het echtpaar werd het ontwerpen van kerken 
nooit een routine: naast de kerk in De Waal 
ontwierp het nadien alleen nog de Gerefor-
meerde kerk in de Zonnebloemstraat in Den 
Haag.11

Oorlogsschade
De kerk in De Waal kon tot stand komen 
dankzij de uitkering oorlogsschade door het 

4. De kerk nog zonder toren. Foto Bureau Pot en 
PotKeegstra. Het Nieuwe Instituut, Rotterdam.
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5. De kerk vanuit het zuidwesten, gefotografeerd 
door A.J. van der Wal in mei 2005. Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Rijk. Die besloeg driekwart van de kosten van 
de ruwbouw. Daarmee waren nog lang niet 
alle kosten gedekt. De Schade Enquête Com-
missie had de waarde van de vooroorlogse 
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kerkinventaris met inbegrip van het orgel 
geschat op 20.000 gulden. Aan de nieuwe in-
ventaris droeg de gemeente driekwart van dat 
bedrag bij. Voor de kerkelijke gemeente res-
teerde na aftrek van deze bijdragen een eigen 
inbreng van ongeveer 25.000 gulden. Daarbij 
kreeg de kerkelijke gemeente steun van kerke-
lijke zijde. Voor het resterende bedrag gaven 
de kerkvoogden waardepapieren uit.

De kerkbouw werd in december 1948 na 
een besloten aanbesteding vergund aan de 
firma Jacob Drijver Czn. uit Oosterend voor 
een som van 94.435 gulden. Dit met inbegrip 
van de toren.12 Op 22 januari 1949 berichtte 
de Bouw- en Restauratiecommissie de kerk-
voogden dat de uitvoering van nieuwe kerk-
bouwplannen vanwege algehele schaarste 
voor tenminste enkele maanden werd aange-
houden. Op 12 september 1949, toen kerken 
weer voor uitvoering in aanmerking kwamen, 
wees de Bouw- en Restauratiecommissie de 
architecten er op dat zij de toekenning van 
het bouwvolume hadden verward met die van 
de financiële bijdrage. Voor het verkrijgen 
van de bijdrage moesten ze alsnog het formu-
lier Financiële Faciliteiten invullen. Hierdoor 
kon de bouw van de kerk pas in juni 1950 be-
ginnen.13 Al gauw rezen er met betrekking tot 
de toren problemen. Anders dan de kerk, was 
de toren, voor zover deze boven het dak van 
de kerk uitstak, eigendom van de burgerlijke 
gemeente. De vraag of de vroegere dakruiter 
wel als toren aangemerkt kon worden, zorgde 
voor oponthoud. Eind januari 1951, tijdens 
de bouw, bleek dat de toren wegens een op dat 
moment geldende bouwstop voor torens bo-
ven nokhoogte sowieso niet door kon gaan. 
Voor de mogelijkheid van een kerk zonder 
toren waren in november 1948 al een teke-
ning en een aangepast bestek gemaakt, zodat 
de aannemer zonder verdere vertraging door 
kon gaan.

Begin maart 1952 durfden de kerkvoog-
den nog geen datum voor de voltooiing te 
noemen, aangezien de aannemer nog druk 

doende was met het meubilair, mede doordat 
hij lang op de tekeningen had moeten wach-
ten.14 Begin april kondigde het plaatselijke 
nieuwsblad de voltooiing van de preekstoel, 
het hekwerk en de banken aan. Over trage 
levering van toegezegde tekeningen volgden 
meer klachten. Met klem verzocht de aanne-
mer de architecten de tekening voor de ijze-
ren poorten voor de entree te sturen. Tegelij-
kertijd drongen de kerkvoogden er bij hen op 
aan om het doopvont op tijd te leveren. Wat 
de verlichting betreft stelden de kerkvoogden 
zich al tevreden met een provisorische oplos-
sing. De hoop op de definitieve lampen had-
den de kerkbestuurders al laten varen. In het 
architectenarchief bevinden zich wel schetsen 
voor armaturen, maar op de foto’s van het in-
terieur, gemaakt kort na de oplevering hing er 
in de kerk nog niets. Heden hangen er histo-
riserende bolkronen, wat de architecten zeker 
niet voor ogen stond.

Voor een nieuw orgel kreeg de kerkelijke 
gemeente een rijksbijdrage van 8.400 gulden. 
Ruim voor de oplevering van de kerk had de 
firma Flentrop de pijpen en het binnenwerk 
gereed, maar de orgelkas, die door de firma 
Drijver geleverd moest worden, liet op zich 
wachten. Vlak voor de geplande oplevering 
klaagde de orgelmaker over de trage reacties 
van de architecten op zijn vragen en verzoe-
ken. Pot legde de schuld bij Drijver en sprak 
van ‘bedriegerij’. Dit liet de orgelbouwer niet 
over zijn kant gaan. Architect Pot had, zo zet-
te de orgelmaker in een lang feitenrelaas uit-
een, de benodigde tekening voor de orgelkas, 
in weerwil van zijn smeekbedes, zes maanden 
later geleverd dan was afgesproken. Op de dag 
van de ingebruikname van de nieuwe kerk, 
zondag 18 mei 1952, moesten de kerkgangers 
zich tevreden stellen met een harmonium.15

Puin ruimen
Vlak voor de voltooiing van de kerk knapte 
de Dienst Gemeentewerken de omgeving van 
het nieuwe kerkgebouw op: ‘Ter hoogte van 
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6. De kerk vanuit het westen. Foto auteur.

de bekende A.N.W.B.-richtingaanwijzer werd 
de schoonheid van het dorp sinds de Rus-
senoorlog zeer verstoord door brokken puin, 
waartussen brandnetels en ander onkruid we-
lig tierden – als achtergrond van een onterend 
geheel klampten afbrokkelende delen van de 
in genoemd conflict getroffen kerkmuur zich 
hier en daar op meelijwekkende wijze vast 
aan de steil opgaande rand van de dodenak-
ker. […] Gelukkig heeft Gemeentewerken 
dezer dagen opdracht gekregen het dorp 
van deze “ruïneuze aanblik”, zoals een onzer 
raadsleden het onlangs ongeveer uitdrukte, te 
verlossen: het destijds gespaarde deel van de 
kerkhofmuur vindt een keurige aansluiting 
in een frisgroene wal, die van de weg af lang-
zaam aan hoogte wint tot hij de groenende 
kraag van heesters bereikt, welke het kerkhof 
aan het Zuidwesten begrenst.’

Concentratie en achthoeken
De kerk kreeg uitgebreid aandacht in het 
plaatselijke dagblad, dat ruime aandacht be-
steedde aan de verwijzingen naar het Oude- 
en het Nieuwe Testament, ‘gesymboliseerd 
resp. in de Stenen Tafelen met de Tien gebo-
den en het Kruis, terwijl links en rechts het 
oude Christelijke symbool is aangebracht. 
Fraai smeedwerk van de heer IJska, die een 
en ander zelf ontwierp. In het voorportaal 
een fraaie herdenkingssteen: “De eerste steen 
van deze kerk werd gelegd op 22 september 
1950 door A.S. Kikkert. De oude kerk werd 
op 7 april 1945 door oorlogshandelingen 
verwoest.” Groot en ruim is de kerk met haar 
witte muren, waarin het kruismotief is aange-
bracht. Prachtig valt er het licht door de wij-
de en hoge ramen. […] De kerk biedt plaats 
aan 140 personen. Ruim staan de banken en 

7. De toren vanuit het oosten. Foto auteur.
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wel zodanig dat een concentratie is bereikt op 
het liturgisch centrum waar de kansel is ge-
bouwd, waar de Avondmaalstafel staat met de 
smeedijzeren kandelaars en waar de granie-
ten doopvont is geplaatst. In alles vindt men 
de 8-hoek terug: in de kansel, de doopvont, 
de kandelaars van de Avondmaalstafel, in het 
patroon van de vloer, in de diverse ramen, in 
het dak en de orgelnis. Achter de kansel een 
groot, uit repen hout gebouwd kruis. Links 
en rechts van de kansel de zitplaatsen voor de 
ambtsdragers. Boven de kansel een hemels-
blauwe troonhemel.’16

Van de toren resteerde nog de weerhaan, 
die een bewoner van De Waal uit de roken-
de resten had gered. De klok was in de oorlog 
naar Duitsland gevoerd om omgesmolten te 
worden, maar daar was het niet van gekomen. 
Na de oorlog kwam de klok weer terug. Beide 
objecten kregen een plek in de nieuwe kerk.17

De toren
De gemeente Texel kon vanwege financiële 
moeilijkheden de volgende jaren niet meteen 
in de toren voorzien. In oktober 1958 drong 
het Bureau Financiering Wederopbouw aan 
op een spoedige afwikkeling van de herbouw 
daarvan. In 1958 gaf de gemeente de archi-
tecten opdracht daarvoor het bestek op te 
maken en stelde daarop alles in het werk een 
rijksbijdrage te verkrijgen. Een delegatie uit 
Texel met burgemeester De Koning en do-
minee Waardenburg reisde hiervoor diverse 
keren af naar Den Haag.18 De firma Drijver 
nam het werk eind november 1960 aan voor 
44.000 gulden. In 1961 kwam de toren gereed 
en verhuisden de weerhaan en de klok naar 
dit nieuwe bouwdeel.

Tegenwoordig is de kerk in gebruik bij de 
PKN gemeente Waal, Koog en Den Hoorn.

Beschrijving
De kerk staat aan de uiterste westzijde van het 
dorp De Waal op een verhoging in het land-

8. De dooptuin kort na de oplevering. Het Nieuwe 
Instituut, Rotterdam.
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schap, waardoor de kerktoren vanuit de wijde 
omgeving zichtbaar is. Van het vroegere kerk-
hof om de kerk bleef het zuidelijke gedeelte 
intact. Om het kerkhof, aan de voet van de 
hoogte, staat een lage muur. Nabij de kerk, 
aan de Langwaal, staat de vroegere pastorie. 
Ten noordoosten van de hoogte, heden op 
particulier terrein, staat het lijkbaarhuisje, dat 
net als de huidige kerk in 1952 gereed kwam 
volgens de plannen van Pot en Pot-Keegstra.

Materiaal en constructie
De fundering bestaat uit betonnen balken 
op de zandloog, waarvan de vastheid heien 
overbodig maakte. Volgens het bestek mocht 
de aannemer, zolang ze maar niet in het zicht 
kwamen, een deel van de 23.000 afgebikte 
bakstenen afkomstig van de vorige kerk ge-
bruiken, maar deze waren niet nodig, door-
dat de directie de hand wist te leggen op een 

geschikte partij stenen, zij het van een ande-
re kleur dan het geel dat in het bestek stond 
vermeld. De zelfdragende spouwmuren van 
kleurig baksteen (Waalformaat) zijn opge-
trokken in kruisverband. De meeste vensters 
zijn aan de bovenzijde afgezet met een gemet-
selde strek. Op de zadeldaken liggen blauwe 
opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Voor 
de kozijnen schreef het bestek in eerste in-
stantie Peroba de Campos voor, een tropische 
houtsoort uit Brazilië. Later lieten de archi-
tecten de keuze voor de houtsoort over aan 
de directie, de mogelijkheid open latend voor 
een eenvoudiger verkrijgbaar materiaal. Aan 
de binnenzijde bestaan de vloeren uit klin-
kers en was het metselwerk van begin af aan 
wit geverfd (afb. 8, 12). Onder het zadeldak 
van de kerkzaal bevindt zich een houten gor-
dingenkap. Toepassing van ijzeren trekstan-
gen en windverbanden en stalen schoenen op 
advies van de bouwtechnisch adviseur leidde 
tot een welkome besparing op het nog schaar-
se hout. Het plafond in de kerk zou aanvan-

9. De dooptuin in het westelijke uiteinde van de 
kerk. Foto auteur
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kelijk moeten bestaan uit latten van Agathis, 
een hardhoutsoort uit het zuidelijk halfrond. 
Ook hierin kreeg de directie de vrijheid een 
ander matariaal te kiezen.

Exterieur
In het ontwerp keren in allerlei vormen en 
gedaanten telkens achthoeken, cirkels en vier-
kanten op. De kerkzaal heeft de omtrek van 
een langgerekte achthoek, die de eveneens 
langwerpige vorm van de hoogte volgt. De 
consistoriekamer sluit op de westgevel aan 
als een verkleinde, lagere versie van het wes-
telijke uiteinde van de kerkzaal. Aanvankelijk 
sloot aan de oostzijde van de zaal een recht-
hoekig portaal aan, de rechthoekige basis van 
de latere toren (afb. 4). De hoeken krijgen 
vlak boven het maaiveld een kleine afschui-
ning. Sinds de verhoging van het portaal tot 
toren in 1961 bevindt zich boven het vroegere 
portaal op de hoeken een tweede versnijding, 
waardoor de toren een achtkante omtrek 
krijgt. 

Voor de bouw van de toren bevond zich 
boven het portaal een verticale strook met 
houten stijlen en daartussen een houten be-
schieting met lichtopeningen en galmgaten 
(afb. 4). Daarachter hing de klok. De stijlen 
met betimmeringen verdwenen, toen de ver-
ticale strook als opening naar de toren ging 
dienen.

Op zowel de kerkzaal, de consistoriekamer 
als de toren ligt een zadeldak in de lengterich-
ting. De driekante uiteinden van deze bouw-
delen leveren aan de voor- en achterzijden 
geknikte geveltoppen op. De herhaling van 
deze bijzondere toplijnen op verschillende 
hoogten en op een verschillende schaal ver-
leent het bouwwerk een zowel hechte als 
gevarieerde eenheid (afb. 5, 6). Het spel van 
herhalende motieven is een van de belang-
rijkste kenmerken van dit in omvang beschei-
den kerkgebouw.

Het timpaan boven de deur van de ingang, 
onderin de toren, heeft een omtrek gevormd 

door drie kanten van een achthoek (afb. 7). 
In het timpaan zijn in smeedwerk de tafels 
van Mozes aangebracht met aan weerszijden 
daarvan de symbolen voor Christus, eronder 
het bouwjaar in Romeinse cijfers. De deur-
opening van het lijkbaarhuisje ten noordoos-
ten van de kerk heeft dezelfde vorm, zij het 
met een bovenlicht in plaats van een timpaan. 
De deuren van beide ingangen zijn ingedeeld 
in vakken, die bestaan uit in een ondiepe cir-
kel ingeschreven vierkanten. Gelijksoortige 
deuren bevinden zich in de schuine zijden 
aan de voorzijde van de kerkzaal, waarachter 
zich werkruimtes bevinden voor het onder-
houd van de begraafplaats, en aan de achter-
zijde van de consistoriekamer.

Boven de ingang onderin de toren vestigt 
een achtkantig venster, door roeden verdeeld 
in negen ruiten, de aandacht op de middenas. 
Dezelfde venstervorm keert terug in de schui-
ne zijden aan de westzijde van de kerk. Deze 
bevinden zich daar aan weerszijden van het 
liturgische centrum, waarop ze binnen de 
aandacht vestigen (afb. 8, 9). Op advies van 
de Studiecommissie Kerkenbouw, waarin 
vooraanstaande architecten zitting hadden, 
lieten de architecten, zoals reeds opgemerkt, 
de achtkante vensters in de zijgevels weg.

De kerkzaal bezit als enige bouwdeel een 
verzwaarde plint van baksteen. In de lange 
kanten van de achthoek bevindt zich boven 
die plint een groot vierkant venster. Twee 
tussenstijlen en twee tussendorpels verdelen 
het in negen vierkanten. Roeden in deze vak-
ken zorgen voor een verdere onderverdeling 
in vier ruiten. Vrijwel alle ruiten bestaan uit 
getrokken glas, dat vermoedelijk nog uit de 
bouwtijd stamt.

Vierkanten komen overal voor in de kerk. 
Kleine vierkante venstertjes verlichten het 
trappenhuis in de toren. Deze bevinden zich 
niet boven elkaar, maar verspringen in een 
hoek die gelijk is aan die van de dakhelling 
van de toren. Op dezelfde wijze verspringen 
ook de langgerekte, zeskante galmgaten bo-
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venin. De sprongen verlenen de toren een 
speels karakter. De wijzerplaten aan weerszij-
den van de toren, gemaakt van koper, bestaan 
uit in de hoogte ver opgerekte Romeinse cij-
fers.

In de uitvoering schuwden de architecten 
traditionele vormen niet. De schuine kanten 
van de geveltoppen zijn op traditionele wijze 
afgewerkt met driehoekige vlechtingen. Op 
de westelijke geveltop van de consistorieka-
mer en op die van de kerkzaal staat een tra-
ditionele tuit

In 1980 voegde Architektenburo Alkema 
uit De Koog een nevenruimte aan de kerk toe, 
die de vormen van de bestaande consistorie-
kamer nauwkeurig overnam, zodat deze toe-
voeging het geheel nauwelijks verstoort.

Interieur
Door de grote vensters opzij en het witge-
schilderde muurwerk binnen maakt de kerk-
zaal een lichte indruk (afb.10). De gesloten 
uiteinden verlenen de ruimte juist een intiem 
en besloten karakter. Het liturgische centrum 

bevindt zich op een drie treden hoog podi-
um aan de westzijde, dat ook weer met een 
omtrek die wordt gevormd door drie kanten 
van een achthoek. Aan de oostzijde ontvangt 
het orgelbalkon daglicht door het achtkantige 
venster in de toren.

De vloer bestaat uit een patroon van gele en 
rode klinkers, waarin de gele klinkers acht-
hoeken vormen en de rode klinkers een vier-
kant (afb. 9, 10). Het muurwerk vertoont, net 
zo als aan de buitenzijde, een kruisverband, 
maar door een strek en een kop erboven en 
eronder telkens iets naar binnen te schuiven, 
ontstond een regelmatig patroon van Griek-
se kruizen (afb. 12). De warme tinten van de 
vloer en de bijzondere patronen verlenen de 
ruimte een behaaglijk karakter. De houten, 
witgeschilderde zoldering vertoont dezelfde 
geknikte beloop als het uiteinde van de kerk-
zaal en keert bovendien weer terug in de ope-
ning van het orgelbalkon.

10. Het grote venster in de zuidgevel vanuit de
dooptuin. Foto auteur.
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Meubilair
Het meubilair van de kerk vormt een hechte 
eenheid met de architectuur. De banken staan 
in een geknikte opstelling, gericht op het li-
turgisch centrum, waarvan opnieuw de drie 
zijden van een achthoek de vorm bepalen. 
De banken van mahonie en witgeschilderd 
vurenhout hebben aan het gangpad door 
de lengteas van de kerk een hek, dat bestaat 
uit zware, witte spijlen, een blauwe plank 
daarachter en een mahoniehouten leuning 
(afb. 11). Hetzelfde blauw vond toepassing in 
de deuren. Een zelfde hek staat voor de ban-
ken, opnieuw in geknikte vorm. Aan het uit-
einde van het liturgische centrum, vlak voor 
de preekstoel en de banken van de ambtsdra-
gers, staat een identiek hek. Achterin de kerk 
dient een zelfde hek als balustrade van het or-
gelbalkon.

De mahoniehouten, achtkantige preekstoel 
is versierd met robuuste cirkels en vierkanten. 

De donkere tinten in de ahorn latten daarbo-
ven, tegen de achterwand, vormen een kruis 
(afb. 8, 9). Zo ontstond op een abstracte ma-
nier een ruggenschot, zoals dat vroeger bij 
traditionele kansels toepassing vond. Daar-
boven bedachten de architecten een achtkan-
tige, blauwe hemel, grotendeels vervaardigd 
uit triplex en versierd met witte latten. Deze 
kwam in de plaats van het traditionele klank-
bord. Midden op het podium, nog voor het 
hek van de ambtsdragers, staat de houten 
avondmaalstafel met opzij een versiering van 
rechthoeken en cirkels. In de as van de kerk, 
vooraan in het liturgisch centrum, staat een 
achtkantig doopvont van graniet, waarvoor 
de architecten diverse schetsen maakten. Het 
werd vervaardigd door de firma Schippers uit 
Den Helder. 

De houten luiken van het orgel vertonen 
dezelfde vierkanten en cirkels als de preek-
stoel (afb. 11). Het orgel uit 1952 betreft een 
klein instrument van orgelbouwer D.A. Flen-
trop met een klavieromvang C-e3. Het heeft 
de volgende stemmen: een Holpijp 8, een 

11. Het orgelbalkon boven de ingang. 
Foto auteur.
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Quintadeen 8’, een Prestant 4’, een Fluit 4’, een 
Octaaf 2’, een Nasard 2 2/3’, een Mixtuur III 
en een aangehangen pedaal.

Conclusie
Op een markante hoogte aan de rand van het 
dorp, waar ooit een romaanse toren stond, 
bouwden de architecten Pot en Pot-Keegstra 
een nieuwe blikvanger, die volkomen recht 
doet aan deze bijzondere omgeving. Tot het 
ensemble behoort ook het kerkhof aan de 
zuidzijde en het lijkbaarhuisje even ten noor-
den van de hoogte.

De kerk betreft een van de slechts twee 
kerkgebouwen die zij, specialisten in sociale 
bouwwerken, ontwierpen. Ze creëerden hier 
zowel een spirituele als intieme ruimte. Na-
drukkelijk pasten ze hoog symbolische vor-
men toe: het vierkant, de cirkel, de achthoek 

en het Griekse kruis. Deze maken in de ruim-
te de spiritualiteit overal voelbaar. In geknikte 
bankenrijen zit de gemeenschap gericht op 
het liturgisch centrum. De architecten kozen 
niet voor een afstandelijk modernisme maar 
verwezen ook naar de traditie. Door toepas-
sing van eenvoudige patronen verleenden ze 
de vloeren en muren een tapijtachtig en daar-
mee intiem karakter. Daarbij zorgden zij voor 
een zorgvuldige detaillering. Zo vormt de 
ruimte tevens een geschikte achtergrond voor 
een intiem samenzijn van mensen.

Bij dit kerkgebouw vormen omgeving, ar-
chitectuur en inrichting een dermate gaaf en 
overtuigend geheel, dat deze in samenhang 
bewaard zouden moeten blijven. 

12. Het muurwerk aan de binnenzijde. 
Foto auteur.
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‘In fraaijer en in moderner pak!’

Het Amsterdamse Leidseplein en omgeving anno 1867 // 

Jos Smit

Traditiegetrouw opende 1867 met de opvoe-
ring van Joost van den Vondels ‘Gijsbrecht 
van Aemstel’ in de schouwburg aan het Leid-
seplein (afb. 2). Met dit stuk was de schouw-
burg van bouwmeester Jacob van Campen 
ook in 1638 ingewijd. Ook in de nieuwjaars-
wens van Thomasvaêr en Pieternel werd de 
´kloeke bouwheer onzer stichting’ voor het 
voetlicht gebracht. Het was de opmaat voor 
drie dagen Vondelfeest in oktober met een 
groot concert in het twee jaar eerder geopen-
de ‘Nieuwe Park bij het Leidsche Bosch’, dat 
en passant werd herdoopt in het Vondel(s)
park. Vrijdag de achttiende trok een groot-
se feeststoet over het Leidseplein, op omweg 
van Vondels graf in de Nieuwe Kerk naar 
‘zijn’ park ter gelegenheid van de onthulling 
van het bronzen gedenkteken van de ‘Heros 
onzer Poëzy!’. De ‘breede Feesttrein’ met de 
Zegewagen van de Faam, de Praalwagen der 
Drukpers en de Troon der Poëzij had bij de 
hoek van Amstel en Keizersgracht nogal wat 
vertraging opgelopen omdat de wagen van 
de Faam ‘bij het afrijden van de vrij hooge 
steenen brug aldaar’ kantelde en ‘het beeld in 
het raam van een hoekhuis [is] gestort, waar-
door het natuurlijk zeer beschadigd werd.’ De 
schouwburg beleefde ’s avonds de première 
van ‘Een dichter aan de Bank van Leening’, 
een toneelstuk van de hand van de toen vijf-
enzestigjarige literator en eminent Vondel-
kenner Jacob van Lennep.1

‘Houten lootze’
Vondel was kind aan huis op het Leidseplein 
sinds de opening van de Nieuwe Nederduyt-
sche Schouwburg in september 1774 (afb. 1). 
De vestiging van het theater op deze plek was 
min of meer toevallig. Twee jaar eerder, op 11 

mei 1772, was de voorganger aan de Keizers-
gracht afgebrand, waarbij achttien mensen in 
de vlammen omkwamen. Dat bracht de nodi-
ge pennen in beweging, in bijna tweehonderd 
pamfletten werd hartstochtelijk gepleit voor 
herbouw of juist daartegen geageerd; religieu-
ze scherpslijpers zagen in de tragedie vooral 
de Wrake Gods. Op advies van een vroed-
schapscommissie werd in 1773 besloten om 
een nieuw gebouw op te trekken waarin een 
vast gezelschap ‘nederduytsche toneelstuk-
ken’ speelde die niet kwetsend mochten zijn. 
Aangezien zij in het ‘pleinarme’ Amsterdam 
geen passende locatie vond voor een per-
manent stenen gebouw, adviseerde de com-
missie om een ‘houten lootze’ op te trekken 

1. Het Leidseplein gezien naar de ingang van de 
Leidsestraat, gezien door de Leidsepoort. Links de 
nieuwe schouwburg. Tekening H.P. Schouten, 1779. 
Stadsarchief Amsterdam (SAA).
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bij de Leidsepoort zodat er in ieder geval op 
korte termijn weer gespeeld kon worden en 
voorkomen werd dat de aan de schouwburg 
verbonden acteurs elders hun heil zochten. 
Er verrees een grote toneelschuur, waarnaast 
de werkzaamheden begonnen aan het houten 
theater op stenen fundering. In de plannen 
van Jacob Eduard de Witte, de directeur-ge-
neraal van de stadswerken en gebouwen, 
kwamen vertrouwde elementen terug als het 
lijsttoneel en de zaalopzet met de zogenoem-
de ‘bak’ of parterre, meerdere rijen loges en 
daarboven een ondiepe galerij met banken. 
Nieuw waren de aparte toegangen voor de 
duurdere en goedkopere rangen, uitgangen 
aan alle zijden van het gebouw en koffie-

kamers. Voor het effect van de voorstelling 
van belang waren onder andere de schuine 
plaatsing van de coulissen wat het perspectief 
versterkte en het vernieuwde ‘kunst- en vlieg-
werk’. Tot het laatste hoorde een wolk waarop 
Apollo tijdens de openingsvoorstelling neer-
daalde. Helaas moest Isaac Duim, de beoogde 
acteur voor deze rol, afzeggen vanwege ‘hoge 
jaren, manquement van Memory en duyse-
lingen, vooral by het neerdaalen in den Wolk’. 
Veel bijval was er ook voor de decors die wa-
ren geschilderd door vooraanstaande en aan-
komende kunstenaars, waaronder Pieter Bar-
biers de Oude en Jurriaan Andriessen. 

De Witte ontwierp een schouwburg in de 
net in de mode komende sober-classicisti-
sche vormgeving, met een door een fronton 
bekroonde lichte voorsprong in het midden 
van de voorgevel. Het gegroefde basement, 
dat eerst eenzelfde tint had als de rest van het 

2. Interieur van de schouwburg tijdens de opvoe
ring van Vondel’s ‘Gijsbrecht van Aemstel’. Aquatint 
in bruin, uitgave E, Maaskamp, ca. 1817. SAA.
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gebouw, werd in 1781 ‘met blaauwe of lood-
kleurige verf, met zwarte en witte stippen be-
spat, als steen verbeeldende’.

Het Leidseplein bleek een perfecte locatie 
voor het grote gebouw, het bood daarnaast 
ook nog eens alle ruimte aan de koetsen van 
bezoekers. Om de geluiden van de zware 
poortklok en het ratelende verkeer buiten te 
houden gebruikte De Witte dubbele muren 
gevuld met boekweitdoppen en turf; verder 
werd het plein regelmatig bestrooid met zand. 
Het wagenplein had er een cultuurfunctie bij-
gekregen.2

Panorama
In 1805 verrees een tijdelijk expositiegebouw-
tje naast de Leidsepoort. In de bescheiden 
houten rotonde was het eerste ‘Panorama van 
Amsteldam’ te zien, een 360 graden-voorstel-

3. Leidseplein met het panoramagebouw van De 
veldslag bij Waterloo, Leidsepoort en schouw
burg (met gekleurd basement). Tekening Gerrit 
Lamberts, 1815. SAA.

4. Lijnbaansgracht gezien naar de schouwburg. 
Tekening Gerrit Lamberts, 1815. Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap (KOG).
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ling met het zicht vanaf – in dit geval – de 
Oudekerkstoren (afb. 3). Panoramaschilde-
ringen waren een vinding uit het laatste kwart 
van de achttiende eeuw, en in korte tijd zeer 
populair geworden. Zij gingen ook op tour-
nee, zo waren in Amsterdam bijvoorbeeld de 
panorama’s van Parijs (1803) en van Londen 
(1805) te zien. Steden, landschappen en his-

5. De Schans met de Cellulaire Gevangenis en 
een stalling voor askarren (links). Tekening Willem 
Hekking jr., ca. 1847. KOG.

6. Leidseplein met Leidsepoort, schouwburg en links 
de werkplaats en het Café du Théatre, die bij de 
vergroting van het plein werden gesloopt, ca. 1860
1862. SAA.
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torische gebeurtenissen waren uiterst gelief-
de onderwerpen. In 1816 toonde uitgever, 
boek- en prenthandelaar Evert Maaskamp 
tegenover de schouwburg het ‘Panorama De 
veldslag van Waterloo’ van de hand van Cor-
nelis de Kruijf, schilder van landschappen 
en stadsgezichten. De rotonde moest gezien 
worden als de ‘Tempel des Roems’ bekroond 
door het ‘gevleugeld Beeld der Overwinning’; 
de bezoeker mocht zich als middelpunt van 
het roemruchte treffen ‘eenen echten naneef 
uit den ouden heldenteelt’ voelen. 

Gapend gat
Die ‘naneef ’ moest wel even met de ogen 
knipperen als hij de slag achter zich had ge-
laten en, eenmaal buiten, om zich heen keek. 
Niet dat het Leidseplein zoveel was veran-
derd sinds de zeventiende eeuw. Maar aan de 
oostzijde gaapte een gat dat in de Leidsestraat 
doorliep tot de Lange Leidsedwarsstraat. Na-
dat het rijtje verzakte huizen in 1807 was ge-
sloopt, liet de herbouw nog decennia op zich 
wachten. Dat typeerde de malaise waarin 
Amsterdam in de Franse tijd was geraakt. Het 
aantal inwoners was sterk gedaald en de eco-
nomie ernstig verzwakt.

Gevangenis
Een verandering met verstrekkender gevolg 
was het verlies van de stedelijke autonomie. 
Er bestond nu een landelijk, centraal gezag 
dat letterlijk de wet voorschreef, bijvoorbeeld 
op de terreinen van defensie, justitie en on-
derwijs. Geleidelijk aan was de nieuwe maat-
schappelijke situatie ook in het straatbeeld 
te zien door het verrijzen van nieuwe typen 
gebouwen, of juist de sloop van objecten die 
hun rol hadden verloren. In het, weer door 
De Kruijf geschilderde, ‘Panorama van Am-
steldam’ vanaf de Haringpakkerstoren dat 
Maaskamp in 1818 in zijn rotonde op het 
Leidseplein exposeerde ‘ontdekt men de rij-
en, van het groot getal windmolens, die in de 
buiten wijken en op de buiten Singels de stad 
omringen.’ Het lijkt een laatste saluut aan een 
vertrouwd beeld dat aan het verdwijnen is.3

In 1844 werd het bolwerk Schinkel – even 
ten zuiden van het Leidseplein – ter beschik-
king gesteld van het Rijk ten behoeve van een 
Huis van Arrest en Justitie. De Roômolen en 

7. Brug over de Buitensingel, schouwburg en Leidse 
barrière (rechts). Foto A. Jager (uitgever), ca. 1867
1872. SAA.
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het daarbij gelegen ‘Rode Dorp’, waarin zo’n 
zeventig gezinnen onderdak vonden, werden 
afgebroken (afb. 4). Het bastion werd aan-
geplempt tot een cirkelvorm waarop Neder-
lands eerste cellulaire gevangenis verrees (afb. 
5). Het ontwerp van de architect I. Warnsinck 
en ingenieur J.G. van Gendt was gemodel-
leerd op het fameuze Londense voorbeeld van 
de Pentonville Prison. De gevangenis verte-
genwoordigde de nieuwste opvatting op het 
gebied van strafrecht: het voor langere tijd 
van de buitenwereld afgesloten zijn is al straf 
genoeg, de tijd van werk- of tuchthuizen was 
passé. De hoofdopzet van het ‘Huis van Bewa-
ring’ aan de Schans bestond uit een halfronde 
centrale hal waarop kruisvormig drie cellen-
vleugels met galerijen aansloten en, aan de 
latere Weteringschanszijde, een dienstvleugel 
met daarvoor een poortgebouw dat deel uit-
maakte van de blinde bakstenen muur die om 
het hele terrein liep. Begin oktober 1850 werd 
het complex in gebruik genomen.4 Ter hoogte 
van het bolwerk Sloten, ten noorden van het 

Leidseplein, was sinds 1835 de zwavelzuurfa-
briek van de firma Ketjen gevestigd die nog 
tot 1896 in bedrijf bleef; aan het water van 
de Buitensingel lag de pleziertuin ‘Bellevue’ 
met het sociëteitsgebouw van Bellevue en 
Concordia dat, na aankoop en aanplemping 
‘van een gedeelte water met ondergrond van 
de Singelgracht’ in 1866, werd uitgebreid met 
een halfronde koepel.

Afbraak Leidsepoort
Zo werd sinds het begin van de negentiende 
eeuw de nutteloos geworden, en in onder-
houd kostbare, vestingwal langs de Singel-
gracht stukje bij beetje herbestemd. Daarbij 
was lange tijd geen sprake van een samen-
hangend plan of streven naar een grote allu-
re; hier kwam een kazerne, school of politie-
post, daar een ‘gazfabriek’ en elders werd een 
woonblok opgetrokken. Ook de zeventien-
de-eeuwse Leidsepoort werd afgebroken (afb. 
6). In een Afscheids-groet bij haar sloop 
in 1862 spreekt zij blijmoedig over de nabije 
toekomst waarin zij als barrière terugkeert: 
‘‘k Leg dus gerust mijn hoofd maar neder/
Zoo afgeleefd en oud en zwak;/Want vroeg of 
laat verrijs ik weder/In fraaijer en in moder-

8. Plan voor de uitbreiding van Amsterdam opge
maakt in 1875’ (Plan KalffVan Niftrik), uitsnede 
Leidseplein en omgeving. SAA.
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ner pak!’. De barrière kwam maar verloor al 
spoedig zijn functie toen de stedelijke accijn-
zen werden afgeschaft, hij heeft nog een tijdje 
gediend als hulppost voor de politie (afb. 7). 
Toch sprak de Leidsepoort profetische woor-
den. Was het Leidseplein in goed twee eeu-
wen nauwelijks veranderd, in nog geen dertig 
jaar buitelden de ontwikkelingen over elkaar 
heen.5

Geplande en ongeplande ontwikkelingen
1867 was ook het jaar dat J.G. van Niftrik zijn 
uitbreidingsplan voor de stad aan de gemeen-
teraad presenteerde. Groots en meeslepend 
waren de gedachten van de stadsingenieur, 
geheel in de lijn met de negentiende-eeuwse 
mondaine stad die Amsterdam zo graag wilde 
worden. Over de praktische uitvoerbaarheid 
verschilden de meningen nogal. Ook liep niet 
iedereen warm voor de ‘aanleg langs de lini-
aal’. Dodelijk waren de woorden van burge-

meester Cornelis Fock: ‘het is eigenlijk geen 
plan van B&W, maar eene phantasie van een 
ambtenaar’. Uiteindelijk leverde de nieuwe 
directeur van Publieke Werken J. Kalff – in 
samenwerking met Van Niftrik – in 1875 een 
pragmatischer ontwerp (afb. 8). Hoewel de 
uitbreiding hoofdzakelijk de ‘nieuwe stad’ be-
trof, laat het kaartbeeld ook de recente en ge-
plande ontwikkelingen op en rond het Leid-
seplein zien. Dat was door aanplempingen 
net naar het westen toe vergroot; de werk-
plaats van J.C. van der Kley – die de barrière 
had gebouwd –, en het Café du Théatre – het 
eerste Amsterdamse café met een terras – wa-
ren daarvoor gesloopt.6 

De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 21 

9. ‘De Schans bij de Weteringpoort’  Weteringschans 
139151). Steendruk naar tekening door J.C. Greive 
jr., 1866. Gepubliceerd in: Nederlandsch Magazijn. 
Particuliere collectie.
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juli 1877 was verheugd over de nieuwe, wat 
bredere brug, omdat de oude, ‘nu de tram 
er over liep, vooral bij druk verkeer op Zon-
dag avond, gevaarlijk [was] geworden.’ Nu 
deed zich echter een ander probleem voor: 
‘De Leidschestraat is wel wat nauw voor een 
tramweg. Door vele eigenaars van rijtuigen 
die haar toch moeielijk kunnen ontwijken, 
wordt geklaagd over het springen van veeren 
en forceeren der wielen.’ De nieuwe brug was 
wat meer naar het zuiden geplaatst en lag niet 
meer in de as van de Leidsestraat; de Leidse 
barrière stond er tot zijn sloop in 1881 nogal 
verweesd bij. 

In dat jaar werd begonnen met het doorgra-
ven van de Leidsegracht naar de Buitensingel. 
De liniaal werd even terzijde geschoven en de 
aangeplempte Leidsekade kreeg tussen het 
bolwerk Osdorp en de cellulaire gevangenis 
een heerlijk meanderend verloop. Inmiddels 
was de gemeenteraad ook teruggekomen 

van een eerder besluit om tegenover het in 
aanbouw zijnde Rijksmuseum een groente-, 
fruit- en bloemmarkt te vestigen, als zijnde 
ongepast. Het strookje langs de Singelgracht 
werd daarop gereserveerd voor vrijstaande 
villa’s; de oostzijde – tussen Weteringschans 
en Zieseniskade – was bestemd voor aaneen-
gesloten woonbebouwing, aan de Schanszijde 
voornamelijk bestaande uit luxe herenhui-
zen. Wat in 1866 aan de Schans begon met 
een huizenblokje voor de beter gesitueerden 
– met zicht ‘tot Haarlem tegen de duinen’ – 
opgetrokken ter hoogte van de Weteringbar-
rière, groeide in nauwelijks twee decennia 
uit tot een zeer gewilde woonbuurt met, om 
architectuurhistoricus Wilfred van Leeuwen 
te parafraseren, de Leidsekade als de ‘Gouden 
Bocht van de negentiende eeuw’ (afb. 9). Het 
Leidseplein was eind jaren tachtig helemaal 
klaar voor de nieuwe tijd, ‘in fraaijer en mo-
derner pak!’7

10. Lijnbaansgracht gezien naar de schouwburg. 
Links de Openbare Armenschool No. 17 en de 
‘Tramwaij’. Foto A. Jager (uitgever), ca. 18741879. 
SAA.
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1 De opmerkingen over de Vondelfeesten zijn met 
name gebaseerd op: De Vondel-feesten in october 
1867, Amsterdam 1867 en Het Gedenkteeken van 
Joost van den Vondel te Amsterdam. – 17, 18 en 19 
October, 1867 – (Overgedrukt uit het Dagblad van 
Zuidholland en ’s Gravenhage, October 1867), ’s-Gra-
venhage [1867], [11: citaat over de ‘feesttrein’]. 
‘Heros onzer Poëzy!’ is ontleend aan ‘Inleiding en 
feestkoor’ van W.J. Hofdijk bij het concert tijdens 
de ‘Vondels-feesten’ (Vondels-feesten, te Amsterdam, 
op 17, 18 en 19 October 1867. Groot Concert (in het 
Park,) op 17 October, des avonds ten 7 uur, onder lei-
ding van J.J.H. Verhulst, Amsterdam 1867; citaat: 1). 
‘Kloeke bouwheer’ wordt in de mond genomen door 
Thomasvaêr: Nieuwjaarswensch van Thomasvaêr, op 
de bruiloft van Kloris en Roosje, uitgesproken door 
den heer J. Tjasink, op den Amsterdamschen Schouw-
burg, den eersten Januarij 1867, Amsterdam 1867, 5.
2 Historie van den nieuwen Amsterdamschen schouw-
burg. met fraaije afbeeldingen, Amsterdam 1775; 
J.H. Rössing, Geschiedenis der stichting en feestelijke 
opening van den schouwburg op het Leidsche plein te 
Amsterdam, Utrecht 1874; Nicolette Sluiter-Seijffert, 
‘De Amsterdamse schouwburg van 1774’, Oud Hol-
land 90 (1976), 21-64 (24: citaat van Van der Hart 
met de opdracht om het basement steenachtig te 
schilderen; 42: citaat over Duim).
3 Panorama. de veldslag van Waterloo 18 junij 1816. 
derzelve naauwkeurige beschrijving door E. Maas-
kamp, en bijgaande plan en explicatie, Amsterdam 
1816; E. Maaskamp, Beschrijving der stad amsterdam 
met deszelfs haven, IJstroom en ommestreken. in het 
panorama op het Leidsche plein, over den Holland-
schen schouwburg, voorgesteld (…), Amsterdam 1818 
(58-59: citaat over het grote aantal windmolens); 
Ester Wouthuysen, ‘Schetsen op de Haringpakker-
storen. Panorama uit 1817 teruggevonden’, Ons Am-
sterdam 56 (2004), 28-33; Ester Wouthuysen, ‘Schets 
voor een Panorama van Amsteldam vanaf de Oude-
kerkstoren, door Andries Vermeulen, 1803’, in: de 
verbeelde wereld Liber amicorum voor Boudewijn 
Bakker, Bussum 2008, 11-17.
4 Mark Adang, ‘Gevangenisbouw in Nederland de 
zin van de straf en de hoogte van de kosten’, wo-
nen-TA/BK 1981, 6-26; Marc Adang, ‘Gevangenis-

bouw’, Ons Amsterdam 34 (1982), 275-280.
5 Voor de ontwikkeling van de stadswal en het rand-
gebied aan de andere zijde van de Singelgracht: J. van 
Eck, De Amsterdamse Schans en de Buitensingel, Am-
sterdam 1948. Een helder, chronologisch overzicht 
van de belangrijkste veranderingen door de eeu-
wen heen biedt ‘De dynamiek van de Singelgracht’, 
A. Burgmeijer (e.a.), De Singelgracht: het collier van 
Amsterdam. Een studierapport van de Amsterdam-
se Raad voor de Stadsontwikkeling over de ruim-
telijke kwaliteit van de Amsterdamse Singelgracht: 
een pleidooi voor een nieuwe kijk op de voormalige 
stadswal. Tussen structuurplan en bestemmingsplan, 
Amsterdam 1989, 93-99 (bijlage 2). De laatste ge-
dachten van de stadspoort werden verwoord in Af-
scheids-groet van de Leydsche Poort, aan Am-
stels Ingezetenen, den Hollandschen Schouwburg, de 
Cellulaire Gevangenis, het Buiten-Gasthuis, het Paleis 
van Justitite, de Muider Poort en alle de Barrières, bij 
hare slooping in februarij 1862.
6 Marc Hameleers, Kaarten van Amsterdam. Deel II: 
1866-2012, Bussum/Amsterdam, 20-24 (cat.nr. 222) 
en 51-55 (cat.nr. 243); 21: citaat Fock.
7 Jos Smit, ‘Wonen in “het collier” van Amsterdam. 
Voorbeeldige huisvesting in de Singelgrachtgordel’, 
Amsterdam. Monumenten & Archeologie 9 (2010), 
134-147. In 1866 werd het door Isaac Gosschalk 
ontworpen rijtje Weteringschans 139-151 opgele-
verd [Smit 139-141]. De bewoners hadden volgens 
de latere gemeente-architect A.W. Weissman ‘aan 
de voorzijde een fraai en ruim uitzicht, daar zij 
zelfs Haarlem duidelijk tegen de duinen konden 
onderscheiden’. Het vervolg van zijn herinneringen 
illustreert het nog sterk gemengde karakter van dit 
gebied in ontwikkeling: ‘aan de achterzijde bedierf 
de meel- en broodfabriek het effect, dat het pano-
rama van Amsterdam had kunnen maken. Bij oos-
tenwind werd veel last van den rook der fabriek 
ondervonden; hinderlijker was echter de stank wel-
ke de kaarsenfabriek aan de Wetering bij sommige 
winden naar de stad joeg. Van de Schans was die 
fabriek niet te zien, want zij ging schuil achter de 
hooge boomen der buitenplaats Rust-Lust aan den 
buitensingel.’ (A.W. van Gogh, ‘Herinneringen van 
A.W. Weissman’, Jaarboek Amstelodamum 42 (1948), 
blz. 87-145 [97]). Wilfred van Leeuwen, ‘De bocht 
in de Singelgracht’, Binnenstad 265 (juli-augustus 
2014), 56-58.

Een kortere versie van deze tekst verscheen eerder 
in het in 2017 verschenen themanummer ‘350 jaar 
Leidseplein’ van Ons Amsterdam

Noten
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Werkmanshuisjes van eigenbouwers in Enkhuizen // 

Gerrit Vermeer

Ze zijn vrijwel in alle steden en dorpen van 
Nederland gebouwd: kleine eenkamerwon-
ingen met een keuken en een zolder, meestal 
in be scheiden rijtjes. Veel daarvan verkrotten 
en verdwenen weer. In Enkhuizen staan er 
uit de negentiende eeuw nog enkele tiental-
len. De werkliedenhuisjes uit de negentiende 
eeuw  zijn ondertussen, al dan niet verdwenen, 
zoveel moge lijk geïnventariseerd. Met de Ka-
daster Archief Viewer kon hun bouwjaar en 
vaak ook de bouwer achterhaald worden, 
vaak lokale timmerlieden. Hier een aantal 
karakteristieke voorbeelden.

In het laatste kwart van de negentiende eeuw 
begon Enkhuizen, na een periode van diep 
verval en voor zowel Hollandse als Europese 
maatstaven bijna ongeëvenaarde krimp, weer 
enig herstel te vertonen.1 De stad binnen de 
veste bevatte veel moestuinen, boomgaarden 
en lusttuinen, weilanden en er vonden di-
verse agrarische activiteiten plaats. Enk-
huizen stond in de negentiende eeuw dan 
ook bekend als een dode stad. De geleide-
lijke herleving van de economie bracht geen 
grootscheepse industrialisatie of grootsteedse 
ontwikkelingen teweeg.2 Met de gunstiger tij-
den kwam er wel een einde aan de  sloop van 
panden, die had geleid tot het verdwijnen van 
complete straten. Voor dien begonnen er in 
de verkrotte stad weer wo ningen te verrijzen. 
Eigenbou wers zagen er zo nu en dan brood in 
een aantal werklieden huis jes te stichten. Tim-
merlieden, soms samen met een geldschieter, 
bouwden eenvoudige huisjes, meestal met 
een achtererf, die ze dan verhuurden. Door-
gaans ging het om drie of vier huis jes, soms 
zeven en in slechts enkele gevallen om grotere 
aantallen.

De meeste huisjes hadden in de voorge vel 

een deur en een venster, zelden twee. Achter 
de voordeur bevond zich een klein portaal en 
daarachter, in de woonkamer, een bedstede, 
een kast en een laddertrap naar de zolder. Een 
aanbouw met lessenaarsdak aan de achterzij-
de bevatte de keuken, waar vaak eveneens een 
bedstede en een kast was ondergebracht.

Uit de negentiende eeuw zijn er in Enkhui-
zen in totaal 75 werkliedenhuisjes aange-
toond, al dan niet verdwenen. De oudst be-
kende huisjes zijn Breed straat 31-33, die nog 
voor 1832 gebouwd werden door timmerman 
Pieter Karsten.3 In de eerste helft van de ne-
gentiende eeuw kwamen voor zover be kend 
twintig werkliedenhuisjes tot stand, in het 
derde kwart zes. De meeste verrezen in het 
laatste kwart van de negentiende eeuw, in to-
taal 49. De toename in de bouw ervan begon 
al voor de komst van het spoorwegstation in 
1885, dat het herstel inluidde.

De woningwet die op 1 januari 1902 van 
kracht ging, leidde in Enkhuizen in de eerste 
helft van de twintigste eeuw tot enkele pro-
jecten met volkswoningen, maar tot aan de 
Tweede Wereldoorlog brachten eigenbou-
wers nog enkele rijtjes ‘werkmanhuizen’ of 
arbeiderswoningen’ tot stand. De woningen 
moesten door de woningwet aan hogere eisen 
voldoen dan in de voorgaande eeuw, maar 
de eigenbou wers bleven meestal vasthou den 
aan het ver trouwde type: rijtjes woningen be-
staande uit een  bouwlaag en een zolder. De 
 huis jes zijn doorgaans eenvoudiger dan die 
van de wo  ningbouwverenigingen.4 Aangezien 
de  huis  jes geen bedsteden meer mochten be-
vatten en er aparte slaapkamers moesten zijn 
voor ouders, jongens en meisjes, kregen de 
huisjes een wat andere indeling. Aan de ach-
ter zijde kwam er meestal een kleine slaap-
kamer ten koste van de keuken, waarin dan 
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geen zitruimte meer overbleef. Voor de ande-
re twee slaapkamertjes was er net plek genoeg 
op de zolder. Ook bestaande werklieden-
huisjes kregen vaak een dergelijke indeling. In 
de jaren voor en na de Tweede Wereldoorlog 
verdwenen in deze huisjes de gemakken aan 
de achterzijde, die meestal in de buitenlucht 
waren gesitueerd, en kwam er daarvoor in de 
plaats binnen een watercloset.

Van de eenvoudige werkliedenwoningen 
van eigenbouwers bleven er in Enkhuizen, 
ondanks hun kwetsbaarheid voor verkrot-
ting, meerdere rijtjes bewaard. Kennelijk 
bleven de kleine huisjes een behoefte vervul-
len. Ze be palen met hun kleine schaal mede 
het stadsbeeld van Enk huizen. Veel aandacht 
kregen ze tot op heden niet. Slechts enkele 
blokjes genieten bescherming als rijksmo-
nument of gemeentelijk monument, meestal 
doordat ze een veel te vroege datering kregen 
opgeplakt. Door hun weinig zelfbewuste en 
traditionele voorkomen ble ken ze niet altijd 
gemakkelijk te dateren. Dit gold bijvoorbeeld 

voor het rijtje Westerstraat 2-12 (afb. 1), dat 
volgens de registeromschrij vingen stamt uit 
het einde van de achttiende eeuw: ‘Eenvou-
dige laat 18e eeuwse wo ning onder dwarsdak.’ 
Deze datering is in lijn met die in de mo-
numentenbeschrijving van Herma van den 
Berg uit 1955, die ze in de tweede helft van de 
achttiende eeuw dateerde.5 Dit rijtje is echter 
opgetrokken in deels nog zeventiende-eeuw-
se vormen uit hergebruikte baksteen uit de 
eerste helft van de zeventiende eeuw. De top-
gevel met de tussentrap, driehoekige vlechtin-
gen en de toppilaster staat in de traditie van 
de zeventiende eeuw. Toch kan dit blokje niet 
zo oud zijn, want het  staat namelijk nog  niet 
weergegeven op de mi nuutkaart van 1832. 
Uit kadastrale gegevens blijkt dat dit blokje 
in 1847 tot stand kwam. Er wa ren door de 
sloop van panden in Enk huizen veel oude 
bouwmaterialen voor radig, die hier toepas-

1. Westerstraat 212: eenvoudige werklieden huisjes 
uit 1846. Foto auteur.
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sing vonden. Aan soortge lijke huizenblokjes 
opge trokken uit jongere baksteen ging de 
monumentenzorg meestal voorbij. Van ver-
dwenen huisjes bleven soms foto’s bewaard. 
 Belangstelling genoten ze wel kortstondig 
in de oorlogsjaren. Bij een monumentenin-
ventarisatie in 1943 en 1944 zijn van diverse 
 rijtjes werkliedenhuisjes de gevels opgemeten 
en getekend.

Bouwjaar 1843: Zuider 
Havendijk 42-48 (verdwenen)
Tot 1972 stond er aan de Zuider Havendijk 
op de hoek met het Kreupeltje een blokje van 
vier huisjes uit 1843 (afb. 2). Het hoekpand 
verrees in een tuin, de andere drie kwamen 
in plaats van bestaande panden. De woningen 
hadden geen achtererf. Timmerman Corne-
lis Dirksz. Molenaar bouwde ze samen met 
de investeerder Willem Henzius.6 In 1877 
verkochten ze het blokje.7 In 1898 kwam het 
opnieuw in bezit van een timmerman, Jan 
 Pietersz de Wit. Die verkocht ze in 1927 door 
aan metselaar Jan Karel Kouwenhoven en 
timmerman Jan Boon, die de huisjes in 1931 
opknapten.8 Voor bouwlieden, die zelf het on-
derhoud voor hun rekening konden nemen, 
was de verhuur van de kleine huisjes kenne-

lijk een lonende investering. In de voorgevel 
van de om en om gespiegelde huisjes zat een 
smalle voordeur met bovenlicht en daarnaast 
een venster. Het gemeenschappelijke za-
deldak liep evenwijdig aan de straat. Bij een 
monumenteninventarisatie in 1944 is de gevel 
opgemeten.

Bouwjaar 1846: Westerstraat 2-12
Het blokje van zes woningen werd, zo blijkt 
uit het kadastraal archief, in 1846 ge bouwd 
door de timmerman Jan Hz Brouwer uit 
Enk huizen (afb. 1).9 Voordien strekte zich in 
dit gedeelte van de straat een moestuin uit.10 
Brouwer verkocht de huisjes in 1856. In 1872 
kwamen ze opnieuw in handen van een tim-
merman, Bertus de Groot.11 

De kopse gevel in de Breedstraat vertoont 
beneden steens muurwerk in kruisverband 
van en in de top halfsteens met uitsluitend 
strekken. Dat alles van hergebruikte baksteen. 
De voorgevels bevatten per huisje een venster 
en een deur met een bovenlicht. De gevels 
zijn steeds twee aan twee gespiegeld. Over de 
volle lengte van het blok loopt een gemeen-
schappelijke lijst met een goot. De huisjes 
delen steeds twee aan twee een dakkapel en 
een schoorsteen. Daardoor telt het blok aan 
de voorzijde in totaal drie dakkapellen. Het 
fronton erboven vertoont een eenvoudige 
profilering. Opzij van de dakkapellen zitten 

2. Zuider Havendijk 4248. Opmetingstekening uit 
1944. Vereniging Oud Enkhuizen.



35

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap 2019-3/4

zeer eenvoudige schouderstukken van recente 
datum ter vervanging van vermoedelijk beter 
gedetailleerde voorgangers.

De huisjes beschikken aan de achterzijde 
over een aanbouw onder een lessenaarsdak 
met de keuken. De balklaag van de huisjes 
loopt van tussenmuur naar tussenmuur. 
Dik kere bal ken met een hoekprofiel worden 
afgewisseld met dunnere.12 De kapcon-
structie bestaat uit twee traditionele jukken 
met schuine stijlen, een dekbalk en korbe-
len, waar op de wormen lopen die de sporen 
steunen. Op het dak liggen Hollandse pan-
nen.

Bouwjaar 1848: Zuider Havendijk 30-32a
In 1845 kocht metselaar Ruurd Bijl een  huis 
en een erf, dat in de kadastrale minuut van 
1832 staat aangegeven als eigendom van de 
erven van weduwe Van der Lee. Wellicht 
stond het brede huis ten tijde van de aankoop 
al jaren leeg. In 1847 verving Bijl het door een 
rijtje van drie kleine huizen, die niet geheel 
identiek zijn (afb. 3).13 Alle drie hebben ze 

een smalle voordeur met bo venlicht, maar de 
twee linker  huisjes hebben één T-kozijn, ter-
wijl het rechter huis beschikt over twee smal-
lere, gekoppelde T-kozijnen. Tekeningen van 
de be staande toestand uit 1935 geven nog een 
indruk van de vroegere indeling. Voor was de 
kamer, achter de keuken. Achter de voordeur 
be vond zich een portaaltje. In de woonkamer, 
achter het portaal, bevonden zich een kast, 
een trap naar de zolder en een bedstede. In 
1935 vond aan de achter zijde een aanzienlijke 
uitbrei ding plaats.14

Bouwjaar 1865: Zuiderkerksteeg 18-22
Op de zestiende- en zeventiende-eeuwse 
stadsplattegronden doet de bebouwing om 
het kerkhof van de Zuiderkerk zich voor als 
een aaneengeschakelde, onregelmatige be-
bouwing met een telkens verspringende 
rooi lijn. Het lijkt te gaan om koetshuizen, 
pak   huizen en werkplaatsen van de bewoners 
aan de Westerstraat. Achter de huidige Wes-

3. Zuider Havendijk 3032a. Foto auteur.



36

2019-3/4 Cuypersbulletin

terstraat 31 en 33, waar de handel in thee en 
koffie van de familie Schuijt was gevestigd, 
stond in 1832 een pakhuis’.15 Het bestond uit 
twee ten opzichte van elkaar verschoven beu-
ken aan de Zuiderkerksteeg. Jacob Johannes 
Schuijt (1811-1872) liet de zuidelijke beuk 
van het pakhuis in 1865 verbouwen tot drie 
werkmanswoningenpak huis, het huidige Zui-
der kerksteeg 18-22.16 Zowel de noord- als 
de zuidbeuk werden ingekort, waardoor er 
aan de Zuiderkerksteeg een erf ontstond. 
Can de noordbeuk resteert het tot woonhuis 
omgebouwde pakhuisje Zuiderkerksteeg 16. 
De twee westelijke huisjes hebben een vrije 
achtergevel. Aan het oostelijke huisje grenst 
tegen een deel van de achtergevel tot het 
restant van de noordbeuk. De kopgevels van 
het  rijtje zijn opge trokken uit oranje baksteen 
uit de eerste helft van de zeventiende eeuw in 
kruisverband. Het zou hier kunnen gaan om 
hergebruikte bakstenen, zoals in het geval van 
Westerstraat 2-12. Het is ook denkbaar dat 

het een bestaande brandmuur betreft van het 
vroegere pakhuis. Langs de top aan de oost-
zijde is inderdaad een nieuwe omtrek gemet-
seld met schouders, een tussentrap en een 
tuit, verstevigd met een toppilaster en voor-
zien van bei tels (driehoekige metselvelden 
langs toplijn gevel). Het onderste gedeelte 
van de toppilaster met de console maakt deel 
uit van  ouder metselwerk. De tussentrap en 
toppilaster ontbreken aan de westelijke kop-
gevel, die grensde aan een smalle steeg. Beide 
kopgevels van het pandje vertonen sporen 
van dichtgezette vensters en deuren.17 Deze 
zeventiende-eeuwse aspecten vormden ver-
moedelijk het motief om dit pand aan te wij-
zen als rijksmonument.18

Inwendig
De zolderbalken, drie per huisje, lopen van 
voor- naar achtergevel. De huidige grenen 
kap bestaat uit jukken met schuine stijlen, 
korbelen en een dekbalk, die zich voortzet 
voorbij de schuine stijl, waardoor deze recht-
streeks een spoor kan ondersteunen. Derge-
lijke dekbalken kwamen voor in de late ne-

4. De voorgevel van Zuiderkerksteeg 1822. 
Foto auteur.
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gentiende eeuw. De kap kwam waarschijnlijk 
tot stand in 1865.

De huisjes hadden aan de voorzijde een 
kamer en achter de voordeur een klein por-
taal. Daarachter bevonden zich een bedstede 
en een kast. Het achterste dakschild liep iets 
verder door dan aan de voorzijde, waardoor 
hier ruimte ontstond voor een keuken met 
kasten. In de ja ren  vijftig maakten de bed-
steden in de twee westelijke huisjes aan de 
Zuiderkerksteeg plaats voor een inpandige 
watercloset. In het oostelijke huisje kwam het 
watercloset in de vroegere keuken. De bed-
stede in dit huisje bleef daardoor tot op heden 
bewaard. In 1973 werden de drie  huisjes 
samengevoegd tot een woning.19 De drie 
voordeuren bleven gehandhaafd.

Bouwjaar 1867, 1878: Oude Gracht 3-7 
Tussen de gang links van Oude Gracht 3 en 
de Korte Westerstraat stonden in 1832 twee 
huizen met een erf, waarnaast een  tuin en 

een boomgaard lagen.20 In 1860 kocht tim-
merman Jan Zegerszn de Vries deze vier 
percelen. Op de hoek van de Korte Wester-
straat bouwde hij in 1867 een timmerloods 
met daarnaast zijn huis. Op de rooilijn van 
de boomgaard bouwde hij drie werklieden-
huisjes voor de verhuur.21 Van deze drie rest-
eert nog Oude Gracht 7. De grond erachter 
bleef nog een tijd in ge bruik als boomgaard.

In 1883 verkocht De Vries zijn timmer-
loods en huis aan zijn zoon, de timmerman 
Zeger Jansz de Vries.22 De bestaande huizen 
met erf liet de oude De Vries in 1878 gedeel-
telijk amoveren. Vermoedelijk bleven alleen 
de zijmuren deels staan.  Hier verrezen nog 
eens twee werkliedenhuisjes, de  huidige Ou-
de Gracht 3 en 5. Zo ontstond er een blok van 
vijf. De huisjes werden in 1883 afzonderlijk 
verkocht met elk een achtererf.23 De twee 
rechter huisjes zijn later verdwenen (afb. 5). 

5. Oude Gracht 37. Foto auteur.



38

2019-3/4 Cuypersbulletin

De plattegrond van Oude Gracht 3 uit 1867 
kwam geheel overeen met de gebruikelijke 
opzet: achter het portaal achter de voordeur 
bevonden zich in de kamer een bedstee en 
een kast, In de keuken in de aanbouw achter 
met lessenaarsdak waren nog een bedstede en 
een kast te vinden.24

Bouwjaar 1875: Breedstraat 130-142, 
Zuider Havendijk 77-89 
Aan weerszijden van een bouwblok tussen de 
Zuider Havendijk en de Breedstraat bouwde 
timmerman Volkert Deen uit Grootebroek in 
1875 twee rijen van zeven werkliedenhuisjes 
met de tuinen aan de achterzijde aan elkaar 
grenzend (afb. 6).25 De huisjes aan de Zuider 
Havendijk verrezen op de plek van de kuiperij 
en de zeepziederij van F. Wagtendonk. Daar-
tegenover aan de Breedstraat zat de zeepzie-
der G. Wagtendonk, die daar zijn bedrijf had. 

De huisjes verrezen op het perceel waar zijn 
huis stond. Ze bestonden uit een kamer met 
daarboven een zadeldak en een keuken daar-
achter onder een lessenaarsdak. De inwendi-
ge breedte bedroeg 3,94 en de lengte 6,60 me-
ter. Achter de voordeur bevond zich een klein 
portaal. Daarachter leidde een trap naar de 
zolder en tussen deze trap en de achterwand 
van de kamer bevond zich een bedstede. In 
1878 bouwde Deen volgens hetzelfde ont-
werp nog eens acht huisjes, Hoornse Veer 3, 
4, 5, 6 en 7 en Zuider Boerenvaart 8, 10, 12.26 
Zijn nabestaanden hielden de 22 huisjes tot 
ver in de twintigste eeuw in de familie.27 In 
1953 ondergingen ze een opknapbeurt.28 De 
huisjes aan het Hoornse Veer en de Zuider 
Boerenvaart werden in 1968 gesloopt.

Bouwjaar 1893: Noorder 
Boerenvaart 2-12
Aan een schilderachtig gedeelte van de Noor-
der Boerenvaart, waar deze de Oude Gracht 

6. Zuider Havendijk 7989. Foto auteur.
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kruist, staan twee blokjes met elk drie kleine 
woningen (afb. 7).29 Tot aan het einde van de 
negen tiende eeuw stond in deze omgeving 
nog weinig bebouwing. Het merendeel van de 
percelen diende als sier- of moestuin. Aan de 
achterzijde hebben de meeste woningen een 
tuintje.

Deze eenvoudige werkliedenwoningen ver-
rezen op de plek van een huis met tuin en 
een schuur. In 1892 was de bouwgrond in 
eigendom gekomen van timmerman Jasper 
van Marle en consorten en bakker Simon Jzn 
Buis, zijn financier.30 Tot in 1958 bleven de 
huisjes in bezit van de familie Buis.31

De kopse gevels hebben tuitgevels met een 
rollaag die doorloopt over de schouders en de 
tuit. De kozijnen kennen sinds een opknap-
beurt in 1969 geen roedeverdeling meer.32 

Van de vroegere situatie bestaat nog een 
plattegrond van de toestand in 1959 bij een 
aanvraag voor de bouw van een watercloset.33 
Voor die verbouwing bestond de woning uit 

een portaal achter de voordeur met een steile 
trap naar boven. Daarachter bevond zich de 
bedstede, die uitkwam in de kamer. In de 
aanbouw achter onder een lessenaarsdak be-
vond zich de keuken en het gemak, dat alleen 
buitenom te bereiken was. Bij de verbouwing 
kwam het toilet in het portaal en kwam de 
trap op de plek van de vroegere bedstede en 
verdween het gemak in de keuken. La ter von-
den nog drastischer wijzigingen plaats.

Herwaardering 
Aan de Oosterhaven stonden in de jaren vijf-
tig nog twee rijtjes werkliedenhuisjes (afb. 8). 
In 1845 kocht timmerman Jan de Ringh een 
pakhuis aan de Kade aan de Oosterhaven. 
Twee jaar later verving hij dit brede pand 
voor een rijtje van drie, Kade 5, 7 en 8.34 De 
Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuse-
um kocht de panden in 1956 voor de bouw 

7. Noorder Boerenvaart 212. Foto auteur.
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van het Zuiderzeemuseum, waarvoor de on-
dertussen verkrotte panden in 1958 moesten 
wijken.35 De huisjes zouden in het Buitenmu-
seum, achteraf bezien, niet misstaan hebben. 
Het zelfde lot ondergingen de huisjes Kade 
9, 10 en 11. Timmerman Jasper van Marle 
bouwde deze in 1889.36 Het rijtje bleef nog 
lang in de familie.37 In 1957 kocht de Vereni-
ging Vrienden van het Zui  derzeemuseum de 
huisjes. Dit om ze in 1964 plaats te laten ma-
ken voor museumgebouwen.38 Zelfs het muse-
um, dat juist ook voor dergelijke bouwwerken 
in het leven was geroepen, herkende de waar-
de ervan destijds nog niet. Wel demonteerde 

Dit artikel is gebaseerd op een uitgebreidere studie 
in voorbereiding.
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Gevelreiniging in vroeger dagen  //  David Mulder

Het Cuypersgenootschap wordt met enige 
regelmaat geconfronteerd met de rampzali-
ge gevolgen van ondeskundige reiniging van 
gevels. Gelukkig is dit bij monumenten aan 
strenge voorwaarden verbonden, maar in veel 
gevallen worden beeldbepalende panden ern-
stig verminkt door al dan niet goedbedoelde 
schoonmaakbeurten. Dat dit niet iets is van 
de laatste tijd bleek door een toevallige vondst 
in een oud architectuurtijdschrift. Vanwege de 
actualiteitswaarde wilde ik het de lezer niet 
onthouden. De in 1926 gepropageerde metho-
de voor het reinigen van gevels geldt ook te-
genwoordig nog als de meest veilige!

Een nieuwe manier voor het schoonmaken 
van steenen gevels en beeldhouwwerk
Er bestaan verschillende methoden om met-
selwerk, zandsteenen gevels en beeldhouw-
werk schoon te maken. De oudste en eenvou-
digste is wel droog afborstelen of afwasschen 
met water, doch op deze manier gelukt het 
niet, den steen zijn oorspronkelijk nieuw 
aanzien te geven. Als wij eene behandeling 
met bijtende vloeistoffen als zeer schadelijk 
direct uitschakelen, blijft een bewerking met 
krassende metaalborstels of, intenser nog, 

met de zandstraalmachine. Hiermede gelukt 
het weliswaar volkomen het vuil te verwij-
deren, doch meestal verdwijnt daarbij ook 
een gedeelte der oppervlakte of ten minste 
der scherpe kanten, zoodat deze manier van 
reinigen niet toegepast mag worden voor het 
schoonmaken van gevels van kunstwaarde of 
van kostbaar beeldhouwwerk. 

In Frankrijk is men eenigen tijd geleden 
op het idee gekomen een proef te nemen om 
metselwerk schoon te maken door het met 
stoom te behandelen en hierbij bleek spoe-
dig, dat deze manier alle andere methoden 
overtreft. Niet alleen gaat het schoonmaken 
zeer snel en bijzonder grondig, doch wat het 
gewichtigste is, zonder de geringste bescha-
diging voor het schoon te maken voorwerp, 
terwijl de techniek de behandeling zeer een-
voudig is.

In een kleinen transportabelen stoomketel 
wordt stoom van tamelijk hooge spanning 
gestookt en door een buigbare metalen slang, 
eindigend in een straalpijp met een spleet-
vormig mondstuk, wordt de stoomstraal op 
het voorwerp gericht. De straalpijp is van 
een warmte-isoleerende omhulling voorzien 
en wordt bij het werk zeer dicht bij, doch 
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NETTY VAN DEN ENDE 1947-2019

Op 23 juli 2019 overleed Netty van den Ende, na een kort ziekbed, thuis, aan het 
Maarland, in haar geliefde Tuindorp Vreewijk. Deze ‘groene oase in de grote stad’, op-
gericht door Rotterdamse notabelen en vanaf 1913 uitgevoerd door architecten Ber-
lage, Granpré Molière, Verhagen en Kok en De Roos en Overeijnder. Het was Netty 
die het Cuypersgenootschap inschakelde toen, in 2006, corporatie Com.wonen 1327 
van de 5700 woningen wilde vervangen door nieuwbouw, te beginnen met Bree, 
Maarland en Klaphek. ‘Slopu? Bezopu!!!’ Dat was het begin van een langdurige, in-
tensieve en vruchtbare samenwerking. Resultaten: niks gesloopt, een rijksbeschermd 
stadsgezicht sinds 2012, meer dan 300 panden tot (rijks)monument verklaard, een 
bijzondere renovatie gestart, mede mogelijk gemaakt met zo’n 13 miljoen euro uit 
het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. En passant met elkaar het naastgelegen 
Zuiderziekenhuis gered. Logisch, vond Netty. Zij was een formidabele actievoerder. 
Enorme kennis van zaken, een ijzeren onverzettelijkheid, volstrekt integer en altijd 
opgewekt, wat er ook gebeurde. Zij regisseerde zelf, zoals haar zoon vertelde, haar 
afscheid tot in details. Een bomvolle aula genoot van liefdevolle toespraken en prach-
tige muziek en dans. Het ‘feestje’ dat Netty wilde. In 2015 werd haar en overbuur-
vrouw Ria Schuiling de Zilveren Erasmus opgespeld door burgemeester Aboutaleb. 
Ze heeft wel eens overwogen dat ding terug te geven, bijvoorbeeld toen de gevoelige, 
beschermde buitenruimte steeds meer werd ontsierd door 2 meter hoge ‘kippenren-
nen’ van gaas met ruwhouten poorten. Het Cuypersgenootschap is daarover in ge-
sprek met Havensteder en de gemeente. Die slag winnen èn een Netty van den Ende 
Boom planten, een heel mooie graag, met bloesems, is toch wel het minste wat we 
kunnen doen om haar te bedanken. We gaan ‘onze’ Netty vreselijk missen.

Lydia Lansink

niet direct tegen den schoon te maken steen 
gehouden. In de meeste gevallen wordt het 
vuil door den heeten, desnoods oververhitten 
stoomstraal, die met kracht tegen de opper-
vlakte spuit, in zeer korten tijd geheel losge-
weekt en door het neerstroomende condens-
water weggespoeld. Is de oppervlakte te vuil, 
dan moet zij eerst met een zeepachtig, doch 
niet bijtend middel ingesmeerd worden.

Een bijzonder voordeel van deze metho-
de is, dat de stoomstraal wel al het vuil me-

devoert, doch het natuurlijke beschermende 
laagje, dat zich in de loop der tijden in de bui-
tenste poriën van den steen gevormd heeft en 
hem tegen verweerende invloeden beschermt, 
niet beschadigt.

J.T.

Bron: Bouwen. Tijdschrift voor Holland en In-
dië, gewijd aan de belangen van het bouwvak, 
no. 1 (vijfde halfjaar) van 3 april 1926.
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Geschiedenis van de naoorlogse kerkbouw in Nederland, België en 
Duitsland

De laatste bloeiperiode van de kerkbouw in Noordwest-Europa 
voltrok zich in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog.  
Enerzijds moest de oorlogsschade worden gerepareerd, anderzijds 
zette de bevolkingsgroei aan tot de uitbreiding van dorpen en ste-
den. Afhankelijk van de aanwezige religieuze denominatie(s) werden 
nieuwbouwwijken voorzien van één of meerdere kerkgebouwen. 
De spectaculaire opleving in de kerkbouw hield aan tot het midden 
van de jaren zestig toen toenemende ontkerkelijking en afnemend 
kerkbezoek zich stevig lieten voelen. Die stagnatie werd gevolgd door 
herbestemming van kerkgebouwen en zelfs afbraak.

Kerken bouwen langs Maas en Rijn na 1945 zoomt in op deze proble-
matiek in Nederland, België en Duitsland, met bijzondere aandacht 
voor de beide Limburgen en de regio’s rond Aken, Keulen en Düssel-
dorf, die van oudsher culturele banden hadden. Naast de nieuwbouw 
van kerken en hun lokale inplanting komen ook de religieus-maat-
schappelijke en de liturgische evolutie na Vaticanum II aan bod.  
De overzichtsartikelen worden afgewisseld met casestudy’s, zowel 
van kerkgebouwen als architecten.
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