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Redactioneel
— Hugo Landheer

Dit is pas het tweede Cuypersbulletin dat u
dit jaar in handen krijgt. Dat spijt ons.
We hebben al eerder laten weten dat de
basis voor veel van onze activiteiten zeer
smal is. Dat geldt met name voor ons aller
bulletin. Er is (meestal) kopij genoeg, maar
de redactie heeft deze zomer minder tijd
gehad voor de vele werkzaamheden die
noodzakelijk zijn voor het maken van dit
blad.
In overleg met het bestuur zijn we daar
om op zoek naar versterking van de redac
tie. Daarbij moet enerzijds worden gedacht
aan mensen die ons stukjes sturen en ander
zijds aan een manier om de verschillende
artikelen en stukjes op eenvoudige manier
in een blad te gieten. Vroeger... tot voor kort
besteedde onze penningmeester daar soms
wel enkele dagen aan. Die tijd heeft hij niet
meer. Vooral de tijdrovende opmaakprocedure behoeft dus onze aandacht. Een leden
blad kan een betrekkelijk eenvoudig uiter
lijk combineren met een interessante
inhoud.

Nu we het toch over de inhoud hebben
... Er staat weer heel wat lezenswaardigs in
dit nummer. Ons genootschap heeft inmid
dels 500 leden, zoals tijdens onze jaarverga
dering kon worden gemeld. We ontwikke
len ons dus nog steeds in de goede richting.
Dat blijkt ook uit het grote aantal acties
waarbij ons genootschap is betrokken. Ver
der vindt u een aankondiging voor de na
jaarsexcursie, die ditmaal op 10 november
naar Den Haag voert. De jaarverslagen van
onze penningmeester en secretaris over het
afgelopen jaar treft u ook aan.
We prijzen ons gelukkig met de sub
stantiële artikelen in dit nummer. Ik noem
slechts de bijdrage van Jan van 't Hof over
kloostertuinen en het bijzonder interessan
te verslag van de excursie van het Kadoc
naar de mijnkathedralen, de grote parochie
kerken uit de jaren twintig en dertig van de
vorige eeuw in de Belgische mijnstreek.
Aangezien er van onze kant maar weinig
deelnemers waren, hebben we besloten u de
inleiding van Patrick Jaspers in twee delen
te presenteren.
We hopen deze herfst een derde num
mer van het Cuypersbulletin te kunnen pre
senteren.

Aankondiging najaars
excursie 10 november 2001
— Rens Swart

Nu al kunnen wij u aankondigen dat de na
jaarsexcursie van het Cuypersgenootschap
zal worden georganiseerd op zaterdag 10
november 2001. De excursie, aan de organi
satie waarvan nog wordt gewerkt, zal voe
ren naar een aantal interessante objecten in
en rond Den Haag. Het programma en de
wijze van opgeven zullen later apart wor
den verzonden. Wij melden dit u vast opdat
u er in uw agenda rekening mee zou kun
nen houden.
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Betaling contributie 2001
— Rens Swart
Bij dit bulletin treft u een acceptgiro aan. Ik
verzoek u hiermee de contributie voor het
jaar 2001 over te maken. Middenhoven is het
jaar afgedrukt waarover u contributie ver
schuldigd bent. Verklaring:

2000 U dient ook de contributie voor 2000
nog over te maken, samen ƒ 90
2001 Gelieve de contributie voor 2001 over
te maken: ƒ 45 voor Nederland
2002 U hebt reeds betaald en kimt de ac
ceptgiro terzijde leggen
NB U hoeft niet te betalen
Voor leden buiten Europa bedraagt de con
tributie ƒ 65, voor leden binnen Europa ƒ 55,
dit in verband met de hogere kosten en over
eenkomstig het besluit van de Algemene Le
denvergadering van 28 november 1998.
U wordt van harte aangemoedigd het
bedrag te verhogen met een gift. Giften aan
het genootschap zijn voor de belastingen
aftrekbaar (voor zover het totaal van uw gif
ten boven een bepaalde van uw inkomen af
hankelijke drempel uitkomt).
Het Cuypersgenootschap is ook het af
gelopen jaar weer zeer actief geweest in zijn
initiatieven tot het behoud van negentien
de- en twintigste-eeuws cultuurgoed. Diver
se acties en initiatieven zijn ondernomen.
Verder hebt u een fraai verzorgd Jaarboek
Cuypersgenootschap (voorheen De Sluitsteen)
ontvangen en daarnaast bent u van de actu
ele ontwikkelingen op de hoogte gehouden
door het drie- a viermaal per jaar verschij
nende Cuypersbulletin. Uw bijdrage is zeer
welkom. Hartelijk dank!
In 2002 zullen wij uiteraard overscha
kelen op de euro. De contributie hebben we
vastgesteld op het fraaie ronde bedrag van
20 euro, dat is een prijsverlaging van 2,1%!

In 2002 zullen wij wellicht de ledenverga
dering een verzoek voorleggen de contribu
tie enigszins te verhogen.

Secretariaatswisseling regio
Amsterdam
— Rens Swart

Nadat Margriet de Roever enige jaren het
secretariaat van de zeer actieve regio Am
sterdam van het Cuypersgenootschap heeft
gevoerd, is haar taak per 1 maart 2001 over
genomen door Ludy Giebels. Voor specifiek
Amsterdamse kwesties en vragen kunt u bij
haar terecht. U hoeft zich niet apart aan te
melden als 'lid van de regio Amsterdam' of
iets dergelijks: de ledenadministratie wordt
centraal bijgehouden door het landelijk be
stuur. Niettemin kunt u zich melden als u
de werklast zou willen helpen verlichten.
Het adres is:
dr. L.A.M. Giebels
Nic. Witsenkade 29
1017 ZT Amsterdam
telefoon (020) 624 98 64
e-post ludygiebels@planet.nl
Deze gegevens staan ook altijd vermeld in
het colofon.

Vijfhonderdste lid
geregistreerd!
— Rens Swart

Het is zover! Nadat in het redactioneel van
Cuypersbulletin 2000-3/4 nog een harten
kreet met die strekking werd gelanceerd, is
het aantal netto leden van het Cuypersge
nootschap voor het eerst in de zeventienja
rige geschiedenis van het genootschap het
halfduizend gepasseerd! Op dit moment
staat de teller op 515!
Deze heuglijke ledenaanwas is te dan
ken aan de oproep in het bulletin, de ver
spreiding van onze mooie uitgaven De Sluit
steen, het Jaarboek Cuypersgenootschap en het
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Cuypersbulletin, de publiciteit rond onze al
dan niet succesvolle energieke vasthouden
de acties en niet in de laatste plaats de actie
ve werving door u, enthousiaste leden!
Ons lid Bemice Crijns meldde in fe
bruari 2001: "In de 'quest' voor het vijfhon
derdste lid wil ik hierbij graag 4 (!) nieuwe
leden aanmelden, mits ze het prachtige jaar
boek toegezonden krijgen!". De penning
meester had er even tijd voor nodig, maar
na het zorgvuldig schrappen van kwijtge
raakte leden en het inschrijven van nieuwe
leden in de volgorde van aanmelding, bleek
één van deze nieuwe leden precies het vijf
honderdste: Daniëlle van Kempen te Maas
tricht. Wij hebben Daniëlle en Bemice een
extra Sluitsteen cadeau gedaan (nieuwe le
den krijgen normaliter al een jaarboek ca
deau!), alsmede een jaar contributie. Gewel-

dig! Dank aan hen en allen die het Cuypers
genootschap hebben doen groeien tot wat
het nu is.
Met het netto aantal leden bedoel ik dat
de ledenaanwas is gecorrigeerd voor zowel
de opzeggende als kwijtgeraakte leden in de
volgorde dat deze trieste feiten aan het licht
traden c.q. doordrongen tot de penning
meester.
In het kader van de ledentalconservering verzoek ik u mij deelgenoot te maken
van uw eventuele kennis met betrekking tot
de verblijfplaats van de volgende leden
waarvan de post onbestelbaar retour kwam:
• J.M. van Hellenberg Hubar, Springweg
12,3511VP Utrecht
• Br.pr. L.M. Tagage, Sautemeslaan 23a,
6213 EP Maastricht
Mijn adres staat in het colofon.

Verslag van de jaarvergadering 12 mei 2001
gehouden in de Kleine Zaal van De Vereeniging te Nijmegen
—Jan Dekkers
Aanwezig: Vladimir Stissi, voorzitter; René
Vossebeld, secretaris; Rens Swart, penning
meester; Jan Dekkers, Leo Dubbelaar, Hein
Hoestra en Hugo Landheer, bestuur;
alsmede circa 40 leden.

Met inachtneming van deze wijziging wordt
het verslag vastgesteld.

1 Opening

René Vossebeld doet verslag over het jaar
2000. (Zie elders in dit Cuypersbulletin.)
De conclusies van de Quo Vadis-discussie zijn gepubliceerd in het Cuypersbulletin

De voorzitter opent de vergadering met een
woord van welkom.

2 Vaststellen verslag van de
algemene ledenvergadering d.d.
3 juni 2000
(gepubliceerd in het Cuypersbulletin 20003/4)
Blz. 10, le kolom, regel 23, wordt voor "Ge
meentelijk Archiefgebouw" gelezen: "Ge
meenschappelijk Administratie Kantoor".

3 Jaarverslag 2000,
"Cuypersgenootschap Quo
Vadis?" en acties

2001-1.
Lydia Lansink vraagt naar aanleiding
van het overzicht van de lopende acties aan
dacht voor de kwestie Vlodrop. In het be
roep tegen de sloopvergunning heeft de be
stuursrechter de staatsecretaris van OCW
niet-ontvankelijk verklaard, waardoor het
aantal "belanghebbenden" in procedures
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nog verder wordt beperkt. De staatssecreta
ris is tegen deze uitspraak in beroep gegaan.
Zij is onaangenaam verrast door de steun
van het Cuypersgenootschap - te elfder ure
- aan de actie van een projectontwikkelaar
tegen het plan Raaks in Haarlem. De ge
meentelijke monumentencommissie, waar
van zij deel uitmaakt, is vroegtijdig bij de
plannen betrokken en heeft ingestemd met
een compromis, waarbij een school en een
kerkje bewaard blijven. Zij vraagt het be
stuur in het vervolg eerder aan de bel trek
ken. De voorzitter zal over deze kwestie
contact met haar opnemen.
Rob Sakko, bestuurslid van Heem
schut, vraagt naar aanleiding van de Quo
Vadis-discussie met welke organisaties of op
welke gebieden het Cuypersgenootschap
samenwerking zoekt. Ook bij Heemschut
groeit het besef dat men niet alles alleen kan.
Wat betreft het werkterrein kan niet alleen
denken aan het monument, maar ook zijn
omgeving. Hij wijst in dit kader op de nota
Belvédère en de vijfde Nota Ruimtelijke Or
dening. Hij pleit voor samenwerking van
het Cuypersgenootschap en Heemschut,
omdat het voeren van acties nu al in de re
gel neerkomt op een van beide organisaties.
De voorzitter antwoordt dat samen
werking met andere erfgoedorganisaties
een aandachtspunt is. Samenwerking is ech
ter vanwege de diversiteit van de verschil
lende erfgoedorganisaties en de complexi
teit van de materie een langdurig proces.
Het Cuypersgenootschap maakt overigens
voor zijn bestuursvergaderingen al gebruik
van de locatie van een andere organisatie.

4 Jaarverslag 2000 kring
Amsterdam
Arjen Looyenga meldt dat Margriet de Roe
ver als secretaris van de Kring Amsterdam
is opgevolgd door Ludy Giebels. Het sym
posium over de verbouwing van het Cen
traal Station was buitengewoon geslaagd.
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De Kring Amsterdam heeft te kampen met
een vergrijzend ledenbestand. Dit legt be
perkingen op aan het voeren van acties. Wat
die acties betreft mag het behoud van de
Berlageblokken niet onvermeld blijven. Het
Westerdokcomplex loopt echter nog steeds
gevaar, evenals de Groenlandwerf. Ten aan
zien van het woningbouwcomplex aan de
Tulpstraat, een interessant voorbeeld van de
joodse wooncultuur in Amsterdam, heeft de
Kring een compromis weten te bereiken.
Het complex wordt deels behouden, deels
gesloopt met behoud van de gevels. Het
pand Weteringschans 126, van betekenis
door het interieur, is bedreigd en aangemeld
als te beschermen object. Wellicht loopt een
en ander toch nog goed af. Ronduit positief
zijn de ontwikkelingen met betrekking tot
het pakhuis De Zwijger. Het Gemeenschap
pelijk Administratie Kantoor daarentegen
wordt nog steeds bedreigd. De procedures
met betrekking tot het Binnengasthuis zijn
buitengewoon gecompliceerd en stilaan
nauwelijks meer te volgen. Ook de voorge
nomen verbouwing van het Rijksmuseum
houdt de afdeling bezig. Op 14 mei a.s. ver
gadert de Kring hierover met het landelijke
bestuur.

5 Financieel verslag over 2000 en
benoeming lid kascommissie
Rens Swart geeft een toelichting op het fi
nancieel verslag, dat verderop in dit Cuy
persbulletin is opgenomen. Hij maakt met
enige trots melding van het vijfhonderdste
lid. Jenny Bierenbroodspot waarschuwt in
navolging van het oude bestuur voor een te
snelle groei van het ledental. De voorzitter
wijst erop dat de groei niet explosief is. Rens
Swart merkt op dat het financiële en maat
schappelijke draagvlak door de groei wor
den vergroot. Vervolgens leest de voorzitter
de goedkeurende verklaring van de kas
commissie voor. De vergadering verleent de
penningmeester daarop decharge van het in
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2000 gevoerde beleid. Ter vergadering lukte
het niet een nieuw lid voor de kascommis
sie te vinden. Inmiddels heeft Angeline Joordens uit Amsterdam zich bereid verklaard
dit werk op zich te nemen.

6 Stand van zaken projecten in het
kader van de Prins Bemhard
Fonds Monumentenprijs 1997
De voorzitter merkt op dat er in de verslag
periode slechts weinig vooruitgang is ge
boekt. Ons erelid Wies van Leeuwen is be
zig
met
de
opzet
voor
de
Cuypersmonografie, een project waar veel
partijen bij betrokken zijn. De Rijksdienst
voor de Monumentenzorg staat positief te
genover dit initiatief. De Kerken-CD-ROM
vordert gestaag. Ten aanzien van het Groe
ne Boekje zijn er inmiddels nieuwe ontwik
kelingen. Het initiatief voor deze "handlei
ding voor de actievoerder" stamt van het
Cuypersgenootschap. Inmiddels hebben
derden een gelijke uitgave - buiten het ge-

nootschap om - op de markt gebracht. Het
bestuur beraadt zich over de ontstane situa
tie.

7 Bestuurssamenstelling
Na een korte introductie benoemt de verga
dering Petra Brouwer bij acclamatie tot lid
van het bestuur.

8 Audiovisuele presentatie
Cuypersgenootschap
De vergadering neemt met instemming ken
nis van de audiovisuele presentatie van het
Cuypersgenootschap door Hugo Landheer.

9 Rondvraag en sluiting
Tot slot stelt de voorzitter dat de grote hoe
veelheid acties en activiteiten een zware
druk op het bestuur leggen. Hij roept de le
den daarom op om het bestuur te ondersteu
nen, bijvoorbeeld bij de productie van het
bulletin en in het kader van de public rela
tions, ledenwerving en het zoeken van
sponsors.

Jaarverslag 2000
— René Vossebeld
3 Juni 2000 was een gedenkwaardige dag in
het bestaan van het Cuypersgenootschap.
Maar liefst drie bestuursleden namen tij
dens de Algemene Ledenvergadering af
scheid: Wies van Leeuwen, Guido Hoogewoud en Willem Jan Pantus. Medeoprichter
Wies werd opgevolgd door Vladimir Stissi
als nieuwe voorzitter. De neogotiek mag hen
veel dank verschuldigd zijn!
De Algemene Ledenvergadering be
noemde Bemadette van Hellenberg Hubar
en Wies van Leeuwen tot ereleden.

Organisatorische bijdragen
Op 9 april vond er een Cuypersrede plaats.
Het symposium was gewijd aan het Amster
damse Centraal Station, een van de twee

belangrijkste scheppingen van de naamge
ver van ons genootschap. De metamorfose
die het station en omgeving ondergaan was
aanleiding tot het houden van deze bijeen
komst in uiteraard het station zelf.
De diverse lezingen en de paneldiscus
sie werden in groten getale bijgewoond en
mag zeker een succes genoemd worden.
De vertrouwde naam De Sluitsteen van
het jaarboek is dit jaar niet verschenen. In
plaats daarvan verscheen het Jaarboek Cuy
persgenootschap 2000. Een nog fraaier en
meer verzorgd jaarboek verscheen ietwat
laat met de titel Achter gesloten deuren. Bron
nen voor interieurhistorisch onderzoek 18001950.
Voorts organiseerde het Cuypersge-
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nootschap de voorjaarsexcursie (3 juni) naar
Oisterwijk, waar de St.-Petrus werd bezich
tigd; in Boxtel werd kasteel Stapelen aange
daan en tenslotte de St-Lambertus in Veghel bezichtigd. De najaarsexcursie voerde
naar Hengelo (28 oktober) waar achtereen
volgens het Storkcomplex (Hart van Zuid),
het tuindorp 't Lansink, de St.-Lambertusbasiliek en de Waterstaatskerk werden be
zocht.

Acties
Naast de vele lopende acties zijn de volgen
de acties gestart.
0 De gereformeerde Bergsingelkerk in Rotter
dam, deze is inmiddels gered.
0 De stoomhoutzagerij in Nieuwe Pekela,
deze zal via het MSP op de rijkslijst ge
plaatst worden en er zal een restauratie
plan ontwikkeld worden.
0 Het postkantoor in Nieuweschans, een ver
geten bouwwerk uit 1913 was een beeld
bepalend gebouw in een beschermd
dorpsgezicht. De staatssecretaris vond
deze argumenten kennelijk onvoldoende;
het is inmiddels gesloopt.
0 Omdat de eigenaar van de synagoge in
Winschoten de voorgevel van het pand
van alle kleuren van de regenboog heeft
laten voorzien hebben wij de RdMz inge
schakeld teneinde de eigenaar een ver
gunning op grond van de Monumenten
wet aan te vragen voor ex- en
interieurwijzigingen.
0 De Scheepjeskerk in Hazerswoude-Groenendijk.
0 Het hervormd jeugdhuis in Katwijk aan
Zee.
0 Op de kerktoren van Beltrum zijn zonder
een vereiste monumentenvergunning
GSM-antennes geplaatst. Het genoot
schap heeft de RdMz verzocht om te in
terveniëren.
0 Het station in Apeldoorn: in welke hoeda
nigheid blijft het gebouw bestaan, "ont-
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vleugeld" of toch in de huidige staat, of
verdwijnen de niet oorspronkelijke aan
passingen? Het genootschap waakt.
0 Wij hebben de gemeente Bloemendaal
verzocht tot plaatsing van circa 400 beeld
bepalende panden op de gemeentelijke mo
numentenlijst.
0 In 2000 zijn de voorbereidingen zijn ge
start voor een behoudsactie van villa Allegonda/hotel Savoy van J.J.P. Oud aan de
kop van de Boulevard te Katwijk aan Zee.
0 In Noordwijk-Binnen werden de ontwik
kelingen met betrekking tot de toren van
de St.-Jeroenkerk gevolgd, die op instorten
staat.

Ten aanzien van vóór 2000 gestarte acties.
0 Het retraitehuis Manresa van EduardCuypers is in 2000 illegaal gesloopt, hangen
de onze bezwaarprocedure! We hebben
hiervan aangifte gedaan.
0 Het Kolleg St.-Ludwig staat evenwel nog
steeds ook al diende de rechtbank te Roer
mond de rijksmonumentenstatus nog
eens te bevestigen. Er loopt nu nog een
ruimtelijke ordeningsprocedure.
0 De Hessenberg in Nijmegen blijft behou
den! De Raad van State heeft het nieuwe
bestemmingsplan ten behoeve van de uit
voering van Flash Gordon gekraakt. Ja
renlang gekrakeel en grote inspanningen
gingen hieraan vooraf.
0 Het Johannahuis in Wassenaar wordt op de
rijkslijst geplaatst.
0 De gemeente Zoetermeer gaat over tot uit
breiding van de gemeentelijke monumen
tenlijst met nagenoeg alle MIP-panden.
0 Leiden speelt nog de kwestie van de in
vulling van het Aalmarktgebied.
0 In Breda is de Heilig Hartkerk (opnieuw)
voorbeschermd in het kader van het MSP.
0 De St.-Vituskerk in Bussum wordt mo
menteel door een projectontwikkelaar nog op papier - tot appartementencom
plex omgevormd.

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

0 De renovatie van de Heilige Ewalden in
Druten heeft laten zien dat niet alle pro
blemen zijn opgelost, los van het feit dat
er geen restauratie heeft plaatsgevonden.
Het genootschap houdt de ontwikkelin
gen in de gaten.
0 In hoger beroep, ingesteld door het bis
dom, heeft de rechtbank te Haarlem de
rijksmonumentenstatus van de Clemenskerk in Hilversum vernietigd. Wordt ver
volgd.

Adhesiebetuigingen
0 In Hengelo (O) staat de St.-Lambertusbasiliek. Het Cuypersgenootschap heeft haar
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zienswijzen ingediend ten aanzien van de
voorgestelde renovatie/restauratie. Deze
plannen zouden leiden tot het geweld
aandoen van de neogotische beschilderin
gen.
0 In Haarlem, aan de rand van het centrum
bevindt zich het Raaksgebied. De gemeen
te heeft daar plannen mee waardoor
waardevolle en beeldbepalende objecten
het veld zouden moeten ruimen.
Tenslotte zijn door ons de nodige vragen
van derden beantwoord.
Aldus de activiteiten van het Cuypersge
nootschap in 2000.

Financieel jaarverslag 2000
— Rens Swart
Tijdens deze algemene ledenvergadering
wordt financieel verslag gedaan over het
boekjaar 2000, dat volgens de statuten sa
menvalt met het kalenderjaar. De vereniging
laat een gezonde financiële toestand zien.
Het exploitatieresultaat is uitgekomen op ƒ
8.228, waarmee het totale eigen vermogen
buiten reserveringen op ƒ 15.404 komt. Zo
is in de loop der jaren de gezondheid van
de vereniging verbeterd van matig tot rond
uit goed. De belangrijkste factoren hierbij
zijn een zorgvuldig uitgavenbeleid, de rente-inkomsten van de niet bestede Prins
Bemhardfondsprijsgelden en de succesvol
le fondswerving van De Sluitsteen.

De balans: overlopende posten
Door het zorgvuldig opstellen van de balans
is getracht een zo getrouw mogelijk beeld te
geven van de exacte financiële situatie van
het genootschap. Mede doordat vele posten
overlopen - met name de zeer forse uitga
ven en inkomsten van De Sluitsteen — is het
opstellen van de balans echter complex ge
worden. Omdat er nog vele andere zaken

zijn die om aandacht vragen, heb ik dit jaar
enige posten geschrapt. Zo wordt het laat
ste Cuypersbulletin van een jaar steevast
pas in het jaar erop betaald. Vanaf dit jaar
plaats ik hiervoor met uw welnemen geen
overlopende post meer op de balans.
Omdat toevallig vanwege tijdgebrek mijner
zijds ook één Cuypersbulletin minder is ver
sdienen, is de post in het exploitatieoverzicht dit jaar dan ook extreem laag. Dat de
verzendkosten niettemin hoog blijven, werd
veroorzaakt door een extra verzending van
een convocaat, wat duurder is dan de zen
ding van een Cuypersbulletin plus een con
vocaat (vanwege het periodiekentarief)!
Ook de posten vooruitbetaalde en nog niet
betaalde contributies zijn geschrapt, vanwe
ge hun geringe belang. Alleen de overlopen
de posten m.b.t. De Sluitsteen blijven op de
balans figureren.

Het Jaarboek Cuypersgenootschap
voorheen De Sluitsteen
Net als voor 1999 is ook voor de uitgave
voor 2000 van ons wetenschappelijk jaar-
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boek De Sluitsteen de fondswerving succes
vol verlopen. Uitgeverij 010 treedt op als
uitgever en distributeur. Dit heeft voor het
Cuypersgenootschap het voordeel dat de
marketing, distributie en verkoop via boek
handel niet meer door ons hoeft te worden
gedaan en dat er een garantafname is. 010
heeft van de oplage van 2250 exemplaren
1500 exemplaren afgenomen & ƒ 6,51 per
stuk en verkoopt deze weer è ƒ 34,50. Dit
levert ons ƒ 9.765 op en 010 nog aanmerke
lijk meer. Overigens is de naam van het tijd
schrift gewijzigd in Jaarboek Cuypersgenoot
schap, omdat dat meer duidelijkheid schijnt
te scheppen.
Niettemin is het bedrag waarvoor het
Jaarboek in 2000 is gemaakt enorm opgelo
pen: van ƒ 15.866,12 voor 1250 exemplaren
in 1999 tot ƒ 33.566,02 voor 2250 exempla
ren in 2000. In dit laatste bedrag zit een ge
deelte dat eenmalig is, doordat de dit jaar
ingeschakelde vormgever het ontwerpwerk
volgend jaar niet opnieuw hoeft te doen.
Men wil wel met een vormgever blijven
werken, zodat de kosten altijd hoger zullen
blijven dan tot nu toe het geval was.
De kosten van het Jaarboek kunnen
grotendeels worden voldaan uit de succesvolle fondswerving, die ƒ 24.215 opbracht.
Het restant is betaald uit de normale begro
ting, waarbij een bedrag overblijft. De pot
jes op de balans blijven ongewijzigd, zodat
ook in de toekomst de uitgave van het Jaar
boek gewaarborgd is.

Reactivering van de Stichting

Publicaties Cuypersgenootschap
Het bestuur stelt voor de uitgave van het
Jaarboek voortaan onder te brengen in onze
tot nu toe slapende Stichting Publicaties Cuy
persgenootschap, zodat niet alleen de op
brengsten en kosten voor het Cuypersge
nootschap overzichtelijker worden, maar
ook dat de resultaten van alle fondswer
vingsactiviteiten meer rechtstreeks ten goe
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de komen aan het Jaarboek. Het genoot
schap zal jaarlijks ƒ 8.000 (zijnde de normaal
begrote ƒ11.000 minus de begrote advertentie-inkomsten) aan de Stichting overmaken.
Ook alle nu aanwezige potjes worden in de
Stichting ondergebracht, die overigens het
zelfde dagelijks bestuur kent als het genoot
schap en waarvan ik dus ook penningmees
ter ben.
Het bestuur moet zich nog uitspreken
over de vraag of ook andere uitgaven van
het genootschap in de Stichting zullen wor
den ondergebracht, zoals de kerken-CDROM en de Cuypersmonografie.

Bestuurskosten stijgen,
professionaliteit neemt toe
De kosten die het bestuur maakt laten een
zekere stijging zien, althans wat betreft de
posten reiskosten en verblijfkosten. De pos
ten telefoon en porti blijven vooralsnog be
perkt. Vergaderde het bestuur een jaar of
zeven geleden driemaal per jaar, inmiddels
doen we dat eenmaal per maand. En dan
nog doen we veel per e-post en handelen we
de ingekomen stukken schriftelijk af om de
vergaderingen zelf zo efficiënt mogelijk te
houden. Niettemin hebben we altijd de vol
ledige tijd van acht tot elf uur nodig. De toe
genomen professionaliteit leidt tot meer rei
zen en hogere reiskosten en ook als we
ergens wat nuttigen komt dat voor rekening
van het genootschap. Omdat naar mijn oor
deel het bestuurswerk werkelijk steeds in
tensiever wordt en de professionaliteit toe
neemt, is te verwachten dat de kosten
hiervan oplopen. Dat deze enorme inzet op
vrijwillige basis geschiedt mag wat mij be
treft tot op zekere hoogte 'gehonoreerd'
worden door een volledige vergoeding van
gemaakte kosten.

Overige opmerkingen bij de
exploitatierekening
In 2000 zijn geen fondsen vanwege de Prins
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Exploitatieoverzicht Cuypersgenootschap 2000
Opbrengsten

begroot rekening

Kosten

begroot rekening

20250,00 20215,00 Productie Cuypersbulletin 2800,00 1070,25
2000,00 2026,00 Verzending en verpakking 1200,00 1085,84
Productie De Sluitsteen
11000,00 9416,32
uit gewone begroting
Advertenties Cuypersbulletin 2000,00 2800,00
0,00 24215,00
uit fondswerving
Advert. en sponsors Sluitsteen 3000,00 24215,00
0,00
4000,00
uit pot op balans
0,00
Uit pot Sluitsteen op balans
4000,00
2000,00 1862,95
Verzending De Sluitsteen
500,00 2100,00
2000,00 3817,19 Inkoop
Verkoop
3500,00 2362,25
3500,00 2615,00 Excursies
Bijdragen excursies
3000,00 3463,75
3000,00 3900,00 Symposia
Bijdragen symposia
2500,00 3053,70
Bijdr. symposiumbundels
490,00
1000,00
300,00 1035,00 Juridische kosten
Vergoedingen
1200,00 1855,25
Reiskosten
824,40
300,00
Verblijfkosten
503,50
1000,00
Telefoon
335,60
600,00
Porti (excl. periodieken)
720,15
1300,00
Secretariaatskosten
190,00
240,00
Contributies en bijdragen
55,01
100,00
Kosten
betalingsverkeer
500,00 1762,97
Opbrenst beleggingen
0,00
10,00
Rente
1063,95
500,00
Rente
500,00 Overige kosten/onvoorzien 1200,00 2118,35
400,00
Overig

Contributies
Giften

Prins Bernhardfonds Monu mentenprijs:
benut projectdeel overig
van reserve vrij besteedbare deel

Totaal

9,34
0,00

41450,00 63959,45

Bemhardfonds Monumentenprijs ontvangen.
Ook zijn vrijwel geen uitgaven in dat kader
gedaan. Voor de stand van zaken verwijs ik
u dan ook naar het jaarverslag over 1999, dat
ook in het Cuypersbulletin 2000-3/4 is ge
publiceerd.
In 2000 is maar liefst ƒ 1.039 ontvangen
als rente over de reeds ontvangen maar nog
niet uitgegeven prijzengelden. Een gedeel
te van het tegoed (zo'n ƒ 17.600) is belegd

Prins Bemhardfonds Monumentenprijs:
9,34
uitgegeven projectdeel
0,00
uitgegeven vrije deel
4000,00 8227,79
Exploitatieresultaat

Totaal

41450,00 63959,45

door deel te nemen in het Postbank Hoog
Dividendfonds. Weliswaar loopt het Cuy
persgenootschap hiermee risico, maar
anderzijds is dit een bedrag dat niet direct
nodig is, zodat het aantrekkelijk is de kans
te benutten op een hoger rendement op lan
gere termijn dan de spaarrekening biedt.
Dat dit fonds solide is blijkt wel uit dat de
koers als enige van de door mij gevolgde
fondsen bij de recente beurskoersterugval
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Begroting Cuypersgenootschap 2001

Balans per 1 januari 2000
Passiva

Activa

7176,59
11931,87 Eigen vermogen
47655,38 Pr.Bemhardfondsprijs vrij besteedb. 16985,56
Pr.Bemhardfondsprijs onbenut projdl. 4649,29
Pr.Bemhardfondsprijs deel Sluitsteen 14000,00
Potje voor Sluitsteen
7936,00
1800,00
Openstaande advert./sponsorfacturen 11750,00 Vooruitbetaalde advertenties
270,00
Achterstallige contributies 1999
765,00 Vooruitbetaalde contributies 2000
Nog te betalen in 2000 voor 1999:
Verzending Cuypersbulletin 1999-4
259,94
Productie De Sluitsteen 1999
15361,52
Verzending De Sluitsteen 1999
2106,40
Ingekochte exempl. restauratieboek
1556,95

Tegoed girorekening
Tegoed kapitaalrekening

Totaal

72102,25

Totaal

Passiva

Activa

15404,38
4688,09 Eigen vermogen
46694,12 Pr.Bemhardfondsprijs vrij besteedb. 16985,56
19392,65 Pr.Bemhardfondsprijs onbenut projdl. 4639,95
Pr.Bemhardfondsprijs deel Sluitsteen 14000,00
Potje voor Sluitsteen
7936,00
Openstaande advert./sponsorfacturen 23465,00 Nog te betalen in 2001 voor 2000:
Productie De Sluitsteen 2000
33566,02
Verzending De Sluitsteen 2000
1707,95

Tegoed girorekening
Tegoed kapitaalrekening
Waarde beleggingen

94239,86 Totaal

niet is gedaald. Eind 2000 bracht dit een
waardevermeerdering van ƒ 1.763 op.
De post Inkoop bevat een bedrag van ƒ
2.100, waarvoor bij sponsor Bond van Ne
derlandse Architecten 200 exemplaren van
de Sluitsteen 1999 zijn teruggekocht, omdat
onze eigen voorraad uitverkocht was. Op
brengsten hiervan komen in de post Verkoop.
Onder de post Overige opbrengsten staat ƒ 500
die we voor een waardestelling in rekening

Opbrengsten

begroot

Kosten

begroot

Contributies
Giften
Advertenties Cuypersbulletin

22050,00
2000,00
2000,00

Productie Cuypersbull. en convocaten
Verzending/verpakk. Cuypersbulletin
Productie Jaarboek via Publicuyp
Verpakking/verzending Jaarboek

2800,00

Verkoop
Bijdragen excursies
Bijdragen symposia
Vergoedingen

72102,25

Balans per 31 december 2000

Totaal
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Opbrengst beleggingen
Rente
Overig
Prins Bemhardfonds Monumentenprijs:

benut projectdeel
van reserve vrij besteedbaar deel

Inkoop
Excursies
Symposia
Bijdragen symposiumbundels
500,00 Juridische kosten
Reiskosten
Verblijfkosten
Telefoon
Porti (exd. periodieken)
Secretariaatskosten
Contributies en bijdragen
500,00 Kosten betalingsverkeer
500,00 Rente
400,00 Overige kosten en onvoorzien
Prins Bemhardfonds Monumentenprijs:

500,00
3500,00
3000,00

PM
PM

uitgegeven projectdeel
uitgegeven t.l.v. vrij besteedbaar deel

Batig saldo
Totaal

1200,00
8000,00
2000,00
500,00
3500,00
3000,00
2500,00
1000,00
2000,00
1000,00
1000,00
600,00
1200,00
200,00
100,00
10,00
1200,00

34950,00 Totaal

PM
PM
3140,00

34950,00

94239,86

brachten. Onder de post Overige kosten en
onvoorzien staan onder meer de cadeaus
die we bij het afscheid van oudbestuursleden Wies van Leeuwen, Guido Hoogewoud
en Willem Jan Pantus overhandigden. De
daarvoor ingezamelde gelden staan onder
Vergoedingen.

Begroting 2001
De begroting voor 2001 verschilt weinig van

die van 2000. De financiering van De Sluit
steen geschiedt via de Stichting Publicaties
Cuypersgenootschap, waardoor ook de
sponsoropbrengsten en de putting uit reser
veringen op de balans niet meer zichtbaar
zijn. Voor de het afgelopen jaar gestegen
bestuurskosten is ruimte gemaakt. De uit
gaven in het kader van de Prins Bemhard
fonds Monumentenprijs zijn pro memorie
opgenomen, omdat deze nog niet duidelijk

zijn en bovendien de balans (de reserverin
gen) belasten en niet de gewone exploitatie.

Ledental: 500 bereikt!
Als ledenadministrateur houd ik u behalve
van de penningen ook van het ledenverloop
op de hoogte. Eindelijk is het ledental flink
aan het stijgen. Eind 2000 was het aantal van
500 nog niet bereikt, maar in februari 2001
kon netto het vijfhonderdste lid worden in-
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geschreven. Het is Daniëlle van Kempen te
Maastricht, die tezamen met nog drie leden
werd aangebracht door Bemice Crijns. We
zullen hen een jaar lidmaatschap plus een
Sluitsteen cadeau doen.
Afbeeldingen bij 'Roze, witte, zwarte en
blauwe nonnen':

Leden
Aantal leden begin 2000
Nieuwe leden
Opzeggingen

Wanbetalers geroyeerd
(1999 niet betaald)
Aantal leden eind 2000

469
28 +
9-

3485

Afb. 1 (voorpagina) Het missiehuis St.
Michaël (Steijl) maakt front naar de Maas.
Opname RDMZ 1973.

Afb. 3 Sint-Catharinadal, omgeven door
muren, sloten en windsingels. De ommuring
direct achter het klooster omsloot de
boomgaard. Prentbriefkaart.

Afb. 2 Schematische weergave van de enclaves te Oosterhout en Steijl, naar de topografische
kaart. Tekening auteur.

4

Steijl

Oosterhout

/

Roze, witte, zwarte en blauwe nonnen
Kloosterenclaves en hun bewoners
—Jan van't Hof

I Inleiding
Ieder klooster heeft een tuin. Die kan varië
ren naar aard en omvang. Uitersten lopen
van het miniscule tuintje bij de kapucijnen
in de Amsterdamse Jordaan tot de 160 ha
van de trappisten in Berkel-Enschot.1 Over
dit interessante onderwerp is nog vrijwel
niets geschreven. In Nederland bevinden

—
—
•
«TT»
—+•

■I

Rivieroever
Muur
Hek
Bos, bomen
Begraafplaats
Gebouw

1

C Catharinadal
O O.L.V.-abdij
P Paulusabdij

R Roze nonnen
T Botanische tuin

Bij de kapucijnen was de tuin zelfs zo klein
dat er bakken voor het kweken van groente
- want dat wilde men toch graag zelf doen op het dak van het klooster werden gezet.
Door de wind waaiden de bakken om en
werd dit experiment beëindigd. Mededeling
broeder Huub Stam o.f.m.cap, januari 2000.

zich twee zeer uitzonderlijke enclaves ka
tholiek erfgoed die onder andere vanwege
hun tuinen interessant zijn: de 'Heilige Drie
hoek' te Oosterhout (N.-B.) en drie kloosters
in het Limburgse Steijl. Deze twee plekken
hebben veel gemeen, maar verschillen ook
in wezenlijke opzichten, (afb. 2) Hier wordt
voor het eerst een aanzet tot beschrijving en
analyse gedaan.
In Oosterhout bevinden zich drie kloos
ters van beschouwende orden, alle
geworteld in middeleeuwse tradities: de
norbertinessen (St. Catharinadal), de bene
dictinessen (O.L.V. abdij) en de benedic
tijnen (St. Paulusabdij).2 In Steijl bevinden
zich eveneens drie kloosters, maar deze be-
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horen tot de negentiende-eeuwse actieve
congregaties of zijn daaruit ontstaan: het
Gezelschap van het Goddelijk Woord (de
missionarissen van Steijl), de dienaressen
van de Heilige Geest (missiezusters) en de
dienaressen van de Heilige Geest van de
eeuwigdurende aanbidding (slot- of aanbiddingszusters).

II Een korte geschiedenis van de
twee enclaves
Sedert 1647 wonen in het vlakke Oosterhoutse land de norbertinessen (witte zus
ters, vanwege hun witte kleding), die hun
klooster in Breda ten gevolge van de refor
matie en de staatse overheersing moesten
verlaten. Het is de oudste kloostergemeen
schap in ons land - het klooster heeft een
ononderbroken geschiedenis sinds 1271. De
zusters vestigden zich in het oude slot de
Blauwe Camer, dat nog steeds bestaat, en
bouwden in de loop der eeuwen daarachter
hun klooster. Rond 1900 kwam er een
stroom asielzoekende religieuzen in ons
land ten gevolge van de anti-kerkelijke wet
geving in onder meer Frankrijk. Zo weken
de Franse benedictinessen (zwarte zusters)
in 1901 uit naar Brabant. Zij lieten eerst hun
oog vallen op kasteel Bouvigne bij Breda.
Waarschijnlijk zagen de zusters niet veel in
het omgrachte kasteel - zoveel water waren
ze in Frankrijk niet gewend - en kwamen
zij in Oosterhout terecht. De abdis haalde
een mannelijke collega over om ook naar
Oosterhout te komen. Dat gebeurde in 1907.
Sinds die tijd zijn er in Oosterhout vlak bij
elkaar drie kloosters van orden die zich in
de eerste plaats toeleggen op gebed en be
zinning. Om in hun onderhoud te voorzien
werd (en wordt) op het land gewerkt. Bo
vendien beoefenen alle kloosters nijverheid:
borduren, gobelins en boeken herstellen,
kerkelijke gewaden maken, potten bakken
enz.
De 'enclave' te Steijl heeft een geheel
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andere achtergrond. Ook in Duitsland heer
ste in de negentiende eeuw een anti-kerkelijke stemming, die resulteerde in de Kultur
kampf, een beweging om de banden tussen
kerk en staat te verbreken. Pater Amold
Janssen week uit naar Nederland en stichtte
daar, op de heuvelachtige oever van de
Maas, drie congregaties: in 1875 de missio
narissen, in 1889 de missiezusters (blauwe
nonnen, naar hun kleding) en in 1896 de
aanbiddingszusters (roze nonnen).3 Deze
drie congregaties houden zich primair be
zig met de missie of met de ondersteuning
daarvan door middel van gebed. Dat laat
ste gebeurt uiteraard door de aanbiddings
zusters. Ook deze kloosters hebben om
muurde tuinen, die echter minder
uitgestrekt zijn dan in Oosterhout en (voor
al) minder op landbouw gericht. De missie
vormt nog steeds het primaire doel van deze
congregaties. Ten behoeve hiervan bevindt
zich achter het missiehuis van de broeders
een grote drukkerij voor het drukken van
missie-tijdschriften.4 De drukkerij zorgde
overigens ook voor inkomsten.

p BNXÄ Mini«»« MM» •m.oorrt'H

Afb.4 &
Een kaart van SintCatharinadal uit
1650, in bezit van
het klooster.

III Verschillen en overeenkomsten
Ligging van kloosters
De Oosterhoutse kloosters liggen midden
op hun terrein en zijn van de weg af niet of
slechts ten dele zichtbaar. Dat was ook de
bedoeling: de Oosterhoutse monniken koch
ten opzettelijk extra grond aan om wat ver
der van de weg af te liggen.5 Verder zijn de
terreinen omgeven door soms meervoudi
ge omgrachtingen, muren en windsingels.

2 Een korte schets van deze kloosters staat in
M. van der Plas en R. Lutz, Abdijen in de Lage
Landen en de mensen die er wonen, Tïel/Baam
zr.jr.
3 Hel begon aan de Maas, Steijl zr.jr., blz. 5-10.
4 In de drukkerij bevindt zich een bijzondere
stoommachine. Zie P. Nijhof, 101 industriële
monumenten, Zwolle 1996, blz. 39.
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Afb. 5 BS’
Eén van de Steijler
grotten. Opname
RdMz 2001.

n
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Vooral bij de norbertinessen is dat zeer goed
waarneembaar, en sedert de stichting niet
meer fundamenteel gewijzigd.6 (afb. 3, 4)
Tenslotte liggen de gebouwen nog steeds

aan de rand van Oosterhout.
De Steijler kloosters hebben een heel
andere situering. Vooral het missiehuis van
de broeders maakt bijna brutaal front in
Nederlandse richting, met het Duitse ach
terland als dekking, (afb. 1, voorpagina) Het
gebouw is weliswaar door een muur omge
ven, maar van alle zijden goed zichtbaar.
Voor de vrouwenkloosters geldt deze 'open
heid' in mindere mate, uiteraard vooral bij
de slotzusters. Zij mogen tot op de huidige
dag hun klooster niet verlaten en zijn uit
sluitend via tralies aanspreekbaar. Maar het
huis van de missiezusters is vanaf de open
bare weg goed te zien, mede omdat de
hoofdingang niet (zoals bij de Oosterhoutse
benedictinessen) via een bocht in de weg
aan het zicht onttrokken is, maar gewoon
via een open voorterrein waarneembaar.
Het slotklooster heeft uitsluitend enige

openheid naar de Maaszijde, maar vanaf die
kant is het klooster toch nauwelijks benader
baar.7
Inrichting en gebruik van de terreinen
De terreinen in Oosterhout zijn niet toegan
kelijk en in gebruik bij de orden voor in
hoofdzaak twee doelen: zelfvoorziening
door middel van akkerbouw, veeteelt, fruit
enz. en de mogelijkheid tot recreatie van de
bewoners, die hun klooster immers niet of
nauwelijks mochten verlaten. De kloosters
hadden tot voor zeer kort zelfs onderling
eigenlijk geen contact. Men was dus voor
recreatie op het eigen grondgebied aange
wezen. De monniken gebruikten voor wan
delingen in carréopstelling brede kastanjelanen en voor solitaire wandelingen ten
behoeve van privédevotie een daarachter
gelegen bos.8 De tuin van de Paulusabdij
werd overigens ontworpen door architect
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dom Bellot, die er rekening mee hield dat
de benedictinessen geen inkijk wilden in
hun naastgelegen terrein.’ Vanzelfsprekend
hadden de kloosters alle grote landbouwterreinen omdat ze daar voor hun levensonder
houd afhankelijk van waren. De in zichzelf
gekeerdheid die de orden vanouds ken
merkt heeft daar ook mee te maken.10

M. Mahler, De Sint-Paulusabdij van
Oosterhout (...) 1907-1941, reeks Bijdragen tot
de geschiedenis van het zuiden van Nederland
85, Tilburg 1991, blz. 14.
6 Het zou interessant zijn een vergelijking te
maken
met
de
tuin
van
het
kapucijnenklooster Emmaüs te Velp. Daar
bevindt zich een aanleg die kort na de
stichting van het klooster aldaar, in 1645,
lijkt te zijn ontstaan. In Velp is de
kloostertuin langgerekt en ingedeeld door
middel van vakken en een middenas. Deze
zeer typerende renaissance-aanleg is
evenals de tuin in Oosterhout waarschijnlijk
nooit fundamenteel gewijzigd.
7 Mededeling MSP-team Limburg.
8 De kastanjes gingen overigens in het
Nederlandse klimaat alle te gronde. Met
carréopstelling wordt bedoeld dat de
monniken in twee rijen liepen met het
gezicht naar elkaar toe. De ene helft liep dus
vooruit, de andere achteruit. Was men aan
het einde van een laan, dan liepen de
anderen achteruit. Mededeling dom R. van
den Heuvel o.s.b., 16 augustus 2000.
9 Mahler, a.w. (noot 5), blz. 21.
10 Tussen deze contemplatieve kloosters
bestaan ook weer subtiele verschillen. Zo is
het voorterrein van Sint-Catharinadal wél
voor bezoekers toegankelijk vanwege de
openheid jegens de medemens die de
zusters willen uitstralen. Zelf komen zij er
overigens nimmer. Mededeling zuster
Elisabeth, 19 juni 2001.
11 A.M. Bakker (eindred.), Gids voor de
Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur
Deel Zuid (...), Rotterdam 2000, blz. 373-374.
12 Mededeling broeder Miksche s.v.d., 18 april
2001.
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Afb. 6 De Heilig Hartheuvel te Steijl, met het alziend oog. Opname RdMz 2001.

Hoe anders was dat met de Steijler
kloosters: alleen de aanbiddingszusters wa
ren slotzusters, die hun klooster nooit moch
ten verlaten. De andere congregaties waren

gericht op de missie, de bewoners vlogen af
en aan. Vandaar het front aan de Maas, de
zelfverzekerd hoge gebouwen en (tot op
zekere hoogte) de toegankelijkheid. Aange
zien de kloosterlingen niet of niet geheel van
hun land konden leven, waren ze aangewe
zen op liefdegaven. En daarvoor moesten
bronnen worden aangeboord. De Steijler
grotten vervulden daar een taak in. Achter
het missiehuis liggen een Lourdesgrot, drie
grotten uit 1890 onder een calvarie (grot met
Mariakapel (afb. 5), grot met kruisweg en
grot met Christus op de Olijfberg) en een
grotachtige kapel met een uitbeelding van
de opstanding. En een Heilig Hartheuvel

met een geheel volgens Duitse principes
ontworpen opzet met geschoren hagen en
perken.11 (afb. 6) Dit alles appelleerde aan
een bepaalde vorm van negentiende en
twintigste-eeuwse devotie en betrok velen

spiritueel en financieel bij het werk in de
missie. De tuinen waren namelijk tijdens
bijvoorbeeld rondleidingen te bezichtigen.
Dat vergrootte de bekendheid van de con
gregatie en het missiewerk, wat zijn weer
slag vond in giften.12 Verder is het opvallend
dat er nogal wat exotische bomen in de tui
nen bij de kloosters in Steijl staan, bomen
die uit de missielanden werden meegeno
men. Daaruit is zelfs een aparte botanische
tuin ontstaan. De fascinatie met het exoti
sche zien we in Steijl ook terug in de be
graafplaats van de missiepaters, in Italiaan
se trant is opgezet met een centrale laan die
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Afb. 8 De begraafplaats van de missiepaters. Opname RdMz 2001.

Afb. 7 De (nu geruimde) begraafplaats van de norbertinessen in het pandhof. Opname RdMz
ca. 1960.

als een cypressenlaan is gedacht en een ter
rasvormige opzet daar omheen. In Oosterhout is zoiets niet aan de orde.
Een treffende overeenkomst is overi
gens dat alle zes kloosters een eigen begraaf
plaats hebben, (afb. 7, 8). Die van de roze
nonnen is op een apart terrein gelegen en
via een tunnel toegankelijk.13
Kloostergebouwen
De Oosterhoutse kloosters hebben twee,
maximaal drie bouwlagen en steken met
hun kleine torentjes nauwelijks boven de
bomen uit. De gebouwen werden overigens
ontworpen door Franse architecten, waar
onder dom Bellot. Wel koos men voor in
heemse baksteen als bouwmateriaal, terwijl
men in Frankrijk natuursteen gewend was.

De abdis van Oosterhout verwachtte dat
ook baksteen het wel tot het laatste oordeel
zou uithouden.. .M Steeds is in beginsel één
binnenplaats als het centrale punt van het
klooster genomen.
De schaal van de gebouwen in Steijl is

13 Op zich is een tunnel bij een klooster niet
uniek: de Franciscanessen van Mariadal te
Roosendaal hadden een tunnel tussen twee
kloosters, zodat het 'slot' gewaarborgd
bleef. De zusters hoefden op die manier
immers niet over straat. Mededeling zuster
Albertina Agnes, overste, 14 maart 2001.
14 Mahler, a.w. (noot 5), blz. 20.
15 F.-J. Janicki, De Kloosterkerk van het Missiehuis
St.-Michaël Steyl, Ned. editie Regensburg
1993, blz. 6,10.

I
I

anders. Hier zeer rijzige gebouwen (drie tot
vijf bouwlagen), grote torens (afb. 9) en in
twee van de drie gevallen een klooster waar
van de binnenhof wordt gecompartimenteerd door de kerk. Een situatie die verge
lijkbaar
is
met
het
bekendste
Kulturkampf-klooster in ons land: Sankt
Ludwig te Vlodrop. De kloosters werden
door Duitsers ontworpen. Evenals de Fran
sen namen de Duitsers hun eigen architect
mee. De kerk zelf, ontworpen door architect
Prill, heeft een bijzondere opzet. Hij bestaat
uit een onder- en een bovenkerk. Deze voor
Nederland zeer bijzondere situatie werd in
gegeven door ruimtegebrek.15 Zeer uitzon
derlijk is het Steijler Missiemuseum, waar
allerlei objecten uit de missiegebieden wor
den getoond. Eén van de meest speciale
museale binnenruimten van ons land - een

interessant onderwerp voor het Jaar van het
Interieur 2001.

Relatie met de omgeving
In Oosterhout leiden de kloosters vanwege
verschijning en levensinstelling een betrek
kelijk in zichzelf gekeerd bestaan dat ook tot
uitdrukking komt in de ligging achteraf. Er
zijn weinig relaties met de omgeving, of het
zou de A27 moeten zijn die op enige afstand
langsscheert.
In Steijl voeren doorgaande wegen
door of langs de concentratie aan kloosters,
die alleen daarom al minder als enclave kan
worden betiteld. Verder is het landschap
geheel anders: de glooiingen in het terrein
en de ligging nabij de Maas zijn heel karak
teristiek en fraai. Een en ander brengt ook
met zich mee dat er soms fraaie doorzich-
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Afb. 9 Aan de
achterzijde van
het Missiehuis
komt de enorme
omvang nog eens
tot uiting.
Opname RdMz
2001.

ten zijn, maar soms ook juist een zeer beslo
ten sfeer.

IV Afsluiting
De Nederlandse kloostertuin is, evenals zo
veel aspecten van het Nederlandse klooster,
een vrijwel onbestudeerd fenomeen.16 Als er
al aandacht aan kloosters wordt besteed,
dan gaat dat meestal over gebouwen die al
sedert de reformatie buiten gebruik zijn, of
zelfs allang afgebroken. En dat terwijl het
kloosterleven volop in de belangstelling
staat gezien reportages en artikelen van de
NCRV tot en met de Metro en de Margriet.
Kloostertuinen krijgen eigenlijk alleen aan
dacht vanuit de romantische idee van krui
dentuin. Een studie naar de samenhang van
klooster, economiegebouwen, landbouw
grond en tuinen is er nog niet. Toch is dat
gezien de druk waar dit erfgoed onder staat
geen overbodige luxe. Juist omdat bepaal
de elementen niet worden herkend staan ze
onder druk. Wie herkent nog de hartvormige vorm van de vijver bij de trappisten in

Berkel-Enschot? Of de tuinaanleg in de
vorm van het wapen van de redemptoris
ten bij hun klooster in Wittem?17
Eerste initiatieven zijn reeds genomen.
Eind 2000 is een werkgroep kloostertuinen
opgericht, waarin ook de RdMz deelneemt.
Verschillende tuinen zullen via het MSP be
schermd, hetzij als object, hetzij als be
schermd gezicht. In Oosterhout is met dat
laatste doel zelfs een aparte stichting, ge
naamd De Heilige Driehoek, opgericht.
De auteur houdt zich voor suggesties
aanbevolen via j.vanthof®
monumentenzorg.nl of Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, t.a.v. Jan van 't Hof, post
bus 1001,3700 BA te Zeist.

16 Een uitzondering vormt het artikel van I.
Pey, 'Een oase om in te mediteren. De tuin
van het Albertinum of St. Albertusklooster
te Nijmegen', Cascade; Bulletin voor
tuinhistorie 4 (1995), nr. 1-2 blz. 7-19.
17 B. van Dijk en T. Salemink, Tussen droom en
daad. Beeld van anderhalve eeuw redemptoristen
in Nederland, Nijmegen 2000, blz. 8,10.
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Mijnkathedralen in Belgisch Limburg
Katholieke kunst en moderniteit
— Patrik Jaspers
Op zaterdag 17 maart 2001 organiseerde het k a d o c (Katholiek Documentatie- en Onder
zoekscentrum) uit Leuven een studiedag naar de zogenoemde mijnkathedralen in de Bel
gische provincie Limburg. De geslaagde en drukbezochte studiedag - de studiedagen van
het KADOC worden vanouds ook door veel leden van het Cuypersgenootschap bijgewoond
- bestond uit twee voordrachten, gehouden in het Provinciaal Centrum voor Muziek Casino
Beringen, en een geleid bezoek. Ook genoten we een middagmaal zoals geen Nederlander
dat op een studiedag zou verwachten ... een zeer goed verzorgde warme maaltijd.
Historicus Bert van Doorslaer, verbonden aan het Provinciaal Centrum voor Cultureel
Erfgoed van de provincie Limburg, stond stil bij de maatschappelijke context waarin de
Limburgse mijnen tot stand kwamen. Hij schetste het planmatig ontstaan van de nieuwe
grootschalige nederzettingen en beschreef ook de achtergronden van nieuwe ontwikkelin
gen in de mijntechniek en de geologische context.
Hierna kwam kunsthistoricus Patrik Jaspers aan het woord. Jaspers is als onderzoeker
verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven en diepte het in zijn licentiaatsverhandeling beschreven fenomeen van de mijnkathedralen verder uit. Behalve de verhandeling die
hij gaf over de ontstaans- en bouwgeschiedenis van deze prestigieuze bouwwerken, be
sprak hij hun inrichting en stond hij stil bij de vraag in welke mate deze kerkgebouwen te
plaatsen zijn in de nieuwe liturgische beweging. Het bezoek aan drie mijnkathedralen werd
op deskundige wijze door Jaspers geleid. Wij danken Patrik Jaspers dat we het artikel waarop zijn verhandeling is gebaseerd mochten opnemen. In dit bulletin het eerste deel. In Cuy
persbulletin 2001-4 zal het deel met betrekking tot de plaats van de mijnkathedralen temid
den van de kerkbouw in het interbellum worden geplaatst. (Convocaat KADOC; Rens Swart)

Inleiding
Het mijnpatronaat zag zich genoodzaakt tot
het bouwen van tuinwijken om op die ma
nier de nodige arbeiders aan te trekken en
te behouden. Blijkbaar nam men er geen
genoegen mee enkel te voorzien in arbeidershuisvesting en ging men over tot het
inrichten van sociale en culturele voorzie
ningen om op die manier een "zo natuurlijk
mogelijk" sociaal weefsel te creëren. Onont
beerlijk binnen deze katholieke patronale
visie waren de kerken. Reeds in een zeer
vroeg stadium van de uitbouw van de tuin
wijk gingen de verschillende mijndirecties
over tot het inrichten van een voorlopige
kapel. Men kan veronderstellen dat hiermee
voldaan werd aan een verlangen van de be-

woners. Na de erkenning van de verschil
lende tuinwijken als afzonderlijke parochie,
engageerden de verschillende mijnmaat
schappijen zich tot het bouwen van een
kerk. Over deze kerken die na verloop van
tijd aangeduid werden met de term "mijn
kathedralen" handelt deze bijdrage.

Wat zijn mijnkathedralen ?
Het gaat hier niet over kathedralen in de
kerkrechtelijke zin van het woord (nl. Bis
schopskerk). De term is overdrachtelijk ge
bruikt om op die manier de aandacht te ves
tigen op het monumentale en rijke uitzicht
van de kerken. Dit fenomeen ziet men meer.
De gotische kerktoren van Peer kreeg op
dezelfde manier de titel van "Kathedraal
der Kempen".
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Het betreft hier dus de grote en rijke
kerken die op initiatief van het mijnpatro
naat gebouwd werden in de mijnstreek, bin
nen het kader van de tuinwijken. Vijf mijn
maatschappijen gingen daadwerkelijk over
tot het bouwen van een kerk: Winterslag,
Eisden, Waterschei, Zwartberg en Beringen.
De kerk die de mijn van Houthalen voor
zien had voor de wijk Meulenberg werd niet
uitgevoerd ten gevolge van de steenkoolcrisis.
De enige mijnmaatschappij die geen
initiatieven op vlak van kerkbouw ontplooi
de was deze van Heusden-Zolder. Dit hing
samen met het gegeven dat de pastoor van
Heusden, E.H. Paquay er voor gezorgd had
dat door de parochie in de buurt van de
mijnzetel genoeg grond verworven werd
zodat men kon overgegaan tot de bouw van
parochiale scholen, van parochiale gebou
wen en van een voorlopige kerk, bediend
door de Franciscanen. In Zolder stelde de
noodzaak tot het bouwen van een kerk door
de mijndirectie zich dus niet.
Graag zou ik enkele hardnekkige misvattin
gen betreffende de mijnkathedralen uit de
wereld helpen.
Een eerste misvatting is dat de mijn
maatschappijen eigenaar waren van deze
kerken. De eigendom lag echter wel dege
lijk bij de kerkfabrieken. De kerken werden
wel gebouwd op initiatief van de mijnmaat
schappijen. En de financiële middelen wa
ren grotendeels (Winterslag, Waterschei,
Zwartberg) of geheel (Eisden, Beringen) af
komstig van de mijnmaatschappijen, die
echter steeds "in opdracht van de kerkfa
briek" handelden, omdat deze laatste was
vrijgesteld van belastingen. Daarenboven
werd de grond waarop gebouwd werd door
de mijnmaatschappijen aan de kerkfabriek
geschonken. En na de voltooiing werd de
kerk onderhouden door de regie-dienst van
mijnmaatschappijen. Maar dit alles neemt
niet weg dat de eigendom van de kerk lag
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bij de kerkfabriek. Omdat een deel van het
kader van de verschillende mijnmaatschap
pijen zitting had in de kerkfabrieken, strek
te de macht van de mijndirectie zich defacto
wel uit tot in de kerk.
Een andere misvatting heeft vooral be
trekking op de kerken van Eisden, Zwart
berg en Beringen. In verband met deze ker
ken leest men regelmatig dat "deze donkere
kerken symbool staan voor de ondergrond
se mijninfrastructuur". Na het gedane on
derzoek verkeer ik in de overtuiging dat de
architecten zich niet in het minst gebaseerd
hebben op de ondergrond van de mijn en
dat het uitzicht van deze kerken het resul
taat is van de esthetische opvattingen uit het
interbellum.

Motieven voor bouw van
mij nkathedralen
Het is moeilijk de motieven te achterhalen
die bepalend geweest zijn bij de beslissing
over te gaan tot de bouw van de mijnkathe
dralen. Volgende factoren zullen zeker in
meer of mindere mate meegespeeld hebben.
Praktische motieven lagen zeker aan de
basis. Men ging over tot het bouwen van een
kerk zodat de overwegend katholieke be
volking van de tuinwijk aan haar kerkelijke
plichten kon voldoen. Dit wordt ten delen
bewezen door de situatie in Heusden-Zol
der waar deze noodzaak zich niet stelde en
er dus ook geen mijnkathedraal gebouwd
werd. In dit opzicht zijn de mijnkathedra
len geen alleenstaand gegeven. Ook andere
patroons gingen over tot het bouwen van
een kerk of een kapel voor het personeel, zie
bijvoorbeeld de St.-Jozefskerk in Tongeren
of de St.-Lutgardiskapel in Fau-quez.
In tegenstelling tot deze twee beschei
den kerkjes vallen de mijnkathedralen op
door hun rijkelijk uitzicht. Dit rijkelijk uit
zicht is waarschijnlijk een gevolg van het
streven een beeld op te roepen van voor
spoed, macht en prestige en op die manier

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

het imago van de mijnmaatschappijen te
verbeteren. In hoeverre de concurrentie tus
sen de verschillende mijnzetels hierin een
rol speelde is niet eenduidig te bepalen.
De bouw van de mijnkathedralen had
echter wel degelijk een invloed op het ima
go van de verschillende mijnmaatschappij
en. In het begin van de 20e eeuw, na de ont
dekking van de steenkool ontstond bij de
Limburgse katholieke bovenlaag de angst
dat ten gevolge van de industrialisatie het
socialisme het katholieke Limburg onder de
voet zou lopen. Dit liep echter zo een vaart
niet en werd ondervangen door de katho
lieke arbeidersbeweging van Mgr. Broeckx.
Nauw hiermee samen hing de bekommer
nis van de "culturele elite" betreffende de
teloorgang van natuurschoon en volkscul
tuur. Hierdoor ontstond een Vlaamse en
Katholieke heimatcultuur die zich uitdrukt
in schilderkunst en literatuur. Toen de mijn
maatschappijen echter overgingen tot het
bouwen van kerken, schakelden ze zich in
de ogen van katholiek Limburg in in de
strijd om "Limburg voor Christus te bewa
ren" en ook de culturele elite werd hierdoor
gerustgesteld. Deze verschuiving van op
vatting komt tot uiting in het literaire werk
van de Franciscaan Hilarion Thans. In zijn
poëzie is een overgang merkbaar van een
afwijzen van de mijnindustrie, die hij ver
antwoordelijk stelde voor het verdwijnen
van de voorvaderlijke Kempen met haar
ongeschonden heidevlakten (dichtbundel
Heide) naar een aanvaarding van de mijnin
dustrie. Zo bevat het werk Zwarte Kempen
de opdracht: "Aan Baron Evence Coppée.
De mijn- en kerkbouwer" en eindigt hetzelf
de werkje met volgende passage. "Toch,
diep in z'n hart (= van de kempische mijn
werker) leeft nog, onverwoestbaar, vroeg of
laat heroplevend: zijn Geloof. Zoals, ook
boven de zwarte Kempen, bonkig en onver
zettelijk rijst, laatst, en hoogst, en schoonst:
de Kerkbouw."
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Waar men er door de bouw van de
mijnkathedralen in slaagde de Katholieke
publieke opinie gunstig te stemmen was dit
echter helemaal niet het geval voor de so
cialistische publieke opinie. In een artikel in
Le Peuple (29-06-1934) ter gelegenheid van
de eerste steenlegging van de kerk van Eis
den werd gesteld dat men de arbeiders sust
door het bouwen van een monumentale
kerk. De financiële middelen voor het bou
wen van dergelijke kerk kan men enkel ver
krijgen door arbeiders uit te buiten.
"...1'argent prélevé sur les salaires et les
oeuvres sodales est donc consacré è la construction d'une église!"
Een laatste argument dat naar mijn aan
voelen heeft meegespeeld bij de beslissing
over te gaan tot het bouwen van deze ker
ken, is de persoonlijke katholieke patronale
maatschappijvisie van de verschillende
mijndirecties. Zij zullen het bijna als van
zelfsprekend als hun taak gezien hebben te
waken over het geestelijk welzijn van de hen
toevertrouwde arbeiders en mee te werken
aan de vestiging van "Christus' heerschap
pij" in de wereld.

Bouwgeschiedenis van de
mijnkathedralen
Heilig-Hartkerk (1923-1925),
Winterslag
Het antwoord op de vraag of de H. Hartkerk van Winterslag tot de mijnkathedralen
gerekend kan worden is niet eenduidig.
Deze kerk presenteert zich helemaal niet als
een 'kathedraal' maar eerder als een flinke
parochiekerk. Omdat het hier echter wel de
gelijk een kerk betreft die gebouwd werd op
initiatief van de mijnmaatschappij, op
bouwgrond door de mijnmaatschappij aan
de kerkfabriek geschonken en grotendeels
gefinancierd door de mijnmaatschappij, is
de bespreking ervan hier wel degelijk aan
de orde.
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De kerk was voorzien in de oorspron
kelijke plannen van de tuinwijk, ontworpen
door Adrien Blomme en was geplaatst mid
den een heel complex van voorzieningen
zoals scholen en een markthal. Het bouwen
van een kerk werd als heel vanzelfsprekend
gezien. "Ce project comporte outre un mil
lier de logements pour ouvriers ... les bâti
ments publics indispensables: une église,
des écoles primaires pour garçons et filles
..." (verslag raad van beheer 30-11-1912: ex
posé general de la situation des travaux du
charbonnage de Winterslag). In het verslag
van de beheerraad van 1913 was er reeds
sprake van de bouw van de kerk, waarvan
de voltooiing voorzien was voor 1915. Het
uitbreken van de Eerste wereldoorlog had
echter tot gevolg dat zowel de schachtafdieping, de woningbouw en de bouw van de
kerk vertraging opliepen. Na de oorlog kon
men evenmin onmiddellijk overgaan tot de
bouw van de kerk omdat de woningnood
zeer hoog was.
Pas in de loop van 1922 werden op
nieuw concrete stappen gezet betreffende
de bouw van de kerk. Op basis van een be
stek van juni 1922 waarbij de bouw van
kerk, pastorij en kapelanij op 1.200.000 frank
geschat werd stemde de gemeente Genk er
mee in de helft van de kosten te dragen. Op
30 mei 1923 keurde de gemeente de plan
nen goed en de beslissing een toelage van
600.000 frank te verlenen. De plannen wa
ren reeds in december 1922 goedgekeurd
door de Koninklijke Commissie voor Monu
menten en Landschappen.
De eigendomsoverdracht van de grond
waarop de kerk gebouwd werd gebeurde op
26 juli 1923. De bouw van de kerk nam een
aanvang in 1923 en was voltooid in 1925.
Over de reële kosten die de bouw van
deze kerk met zich meebracht zijn we niet
ingelicht. Wanneer we het bedrag van het
bestek van 1922, zijnde 1.200.000 frank, om
rekenen naar 2000 door middel van de abex-
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index, bekomen we als resultaat 122.000.000
frank.
Adrien Blomme ontwierp in Winterslag
zowel de tuinwijk (met de woningen, de
gebouwen van openbaar nut en de kerk) als
de industriële gebouwen. Van deze archi
tect zijn vooral de modernistische Brusselse
realisaties, zoals de bioscoop Métropol en de
brouwerij Wielemans bekend terwijl in de
literatuur aan zijn Limburgse realisaties veel
minder aandacht wordt besteed. Deson
danks dient benadrukt te worden dat
Adrien Blomme in het eerste kwart van de
20e eeuw heel wat gebouwen ontwierp in
regionalistische stijl, zeker niet in laatste in
stantie in opdracht van het Limburgse mijn
patronaat.
Hoewel de H.Hartkerk van Winterslag
niet de allure heeft van een echte mijnkathe
draal bezit ze een zekere charme die resul
teert uit de geslaagde inplanting ervan en
uit het gebruik van een elegante doch ge
matigde barokke vormentaal. De keuze
voor de inplanting van de kerk was eerder
ingegeven vanuit de zorg een aantrekkelijk
architecturaal geheel te creëren in cité I.
Hierdoor was de kerk echter te ver gelegen
van en moeilijk bereikbaar vanuit cité II, de
woonplaats van het merendeel van de ar
beiders. Om aan dit euvel te verhelpen werd
omstreeks 1938 het St.-Eventiuskerkje (A.
Vanden Nieuwenborg) gebouwd in dté II.
In tegenstelling tot het gedrongen exte
rieur van de kerk valt het ruime en heldere
kerkschip op, dat veel groter is dan men
langs buiten zou vermoeden. De aankle
ding van het kerkinterieur is voor liefheb
bers van interbellumkunst minder interes
sant omdat dit gebeurde met antiek barok
meubilair, aangekocht bij Brusselse antiek
handelaars door de 'Service d'Architecture'
van de groep Coppée. De glasramen, ver
vaardigd door P.M. Ganton Frères van Gent
blijken kort na de voltooiing van de kerk
geplaatst te zijn. In een renaissancistische
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architecturale omlijsting zijn aan de noord
zijde taferelen uit de heilsgeschiedenis voor
gesteld, aan de zuidzijde taferelen uit het
leven van de H. Barbara en in de westgevel
een kruisiging. Op de ramen zijn afwisse
lend het wapenschild van Coppée (met het
devies ACTA NON VERBA) en het embleem
van Schneider (onder de vorm van twee ka
nonnen met een laurierkrans) aangebracht.
De aanwezigheid van dit laatste embleem
laat zich verklaren door het feit dat De fir
ma Schneider in 1912 een belangrijk aandeel
in de mijn van Winterslag verworven had.
De aanwezigheid van het embleem van
Schneider roept de vraag op in hoeverre
men zich bij het oprichten van de tuinwijk
van Winterslag liet inspireren door de ver
wezenlijkingen in Le Creusot, de thuisbasis
van de familie Schneider in Frankrijk. Ook
daar zien we de uitdrukking van macht en
prestige door middel van architectuur.
Straatnamen en patroonheiligen van kerken
verwijzen ook daar, net als in Winterslag,
naar de regerende 'dynastie'.
Dat baron Evence Coppée veel belang
hechtte aan de monumentale bouwpro
gramma's kan men niet ontkennen. Hierbij
toont hij zijn persoonlijke voorkeur voor het
gebruik van de barokke vormentaal die zich
blijkbaar het best leende voor het uitdruk
ken van macht en aanzien. Men kan niet
anders dan hieruit afleiden dat Coppée de
architectuur effectief gebruikte als middel
van de uitdrukking van de macht en positie
van zijn familie en van zijn industriële
groep. Dat aan de basis ook een bekommer
nis op maatschappelijk en religieus vlak
aanwezig zal geweest zijn, kan men even
tueel afleiden uit het feit dat onder de be
zieling van Coppée ten minste vier kerken
gebouwd werden: H.-Hart en St.-Eventius
in Winterslag, St.-Barbara in Eisden en St.Adrianus in Boendaal. Net zoals de adel uit
het Ancien Regime ziet baron Coppée het
blijkbaar in de 20ste eeuw eveneens als zijn
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taak op te treden als beschermheer van de
kerk en van de kunsten.
Hoewel deze kerk zich dus allerminst
presenteert als een mijnkathedraal is ze toch
van belang binnen de context van de mijn
kathedralen. Men zou kunnen stellen dat de
andere mijnmaatschappijen bij het bouwen
van hun kerk het voorbeeld van Winterslag
navolgden.

Sint-Barbarakerk (1934-1936),
Eisden
In tegenstelling tot de kerk van Winterslag
is de St.-Barbarakerk van Eisden de naam
mijnkathedraal zeker waardig.
De bouw van deze kerk kadert binnen
de voltooiing en verfraaiing van de tuinwijk
die vanaf 1930 onder bezieling van Evence
Coppée werd aangevat. Eind jaren '20 ver
wierf de holding Coppée via de "Compag
nie Beige pour 1'industrie" een meerder
heidsparticipatie in de mijn van Eisden en
werd Evence Coppée afgevaardigd beheer
der. Onder zijn bestuur werd de tuinwijk
verfraaid met een aantal publieke gebou
wen
naar
ontwerp
van
'Service
d'architecture' van de holding Coppée,
waarvan August Vanden Nieuwenborg op
dat moment de belangrijkste architect was.
In de periode 1930-1942 werden volgende
gebouwen opgericht: de hoofdburelen, de
meisjesschool, de kerk, de verbouwing van
de jongensschool, de verbouwing van de
directeursvilla, het casino, het postkantoor,
een vergroting van de meisjesschool en de
bouw van een klooster voor de vrouwelijke
religieuzen. De bouw van een olympisch
zwembad, aangevangen in 1940, werd nooit
voltooid. Ook de ambitieuze projecten voor
een "grand place" die een stedenbouwkun
dig kader diende te leveren voor de kerk,
het casino en de meisjesschool, werden ten
gevolge van interne problemen bij Coppée
en ten gevolge van de steenkoolcrisis niet
meer gerealiseerd.
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Het ontwerp van de kerk van Eisden
kunnen we situeren in de eerste helft van
1933. In juli 1933 werd op basis van de plan
nen van Vanden Nieuwenborg een maquet
te van de kerk gemaakt. Alvorens evenwel
tot de bouw van de kerk kon worden over
gegaan diende gezorgd te worden voor de
schenking van de grond aan de kerkfabriek
en de goedkeuring van de plannen door de
Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen. Ook de prangende vraag
naar de financiering van de kerk diende
opgelost te worden. De mijnmaatschappij

besliste zelf in te staan voor de kosten en
vroeg aan geen enkele instantie subsidies.
Een voordeel van deze handelswijze was
dat men op die manier niet verplicht was
de plannen door verschillende overheden te
laten goedkeuren zodat de werken geen no
deloze vertragingen zouden oplopen.
Desalniettemin vingen de bouwwerken
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pas aan in de eerste maanden van
1934. Op 24 juni 1934 had de eerste
steenlegging plaats. Op 29 november
1936 vond de voorlopige inzegening
van de kerk en de wijding van de
klokken plaats. De eigenlijke kerkwij
ding gebeurde pas op 8 november
1953.
Zoals hoger reeds gesteld werd,
werden de financiële lasten voor de
bouw van deze kerk volledig gedra
gen door de mijnmaatschappij.
Bij opmaken van kostprijs van de
kerk in maart 1936 bleek dat de kerk
tot dan toe 3.617.000 frank gekost had.
Dit is gelijk aan 229.000.000 frank in
2000. Als we hierbij de bedragen tel
len die gespendeerd werden aan de
inrichting van de kerk in de periode
1936-1958, bekomen we een kostprijs
die de som van 280.000.000 frank be
nadert.
Het is niet eenvoudig de architec
tuur van deze kerk te definiëren. In archiefdocumenten en literatuur uit de jaren
'30 wordt de stijl ervan steeds omschreven
als "gothique modemisé". Hoewel deze
term duidelijk de opvatting van de architect
uitdrukt kan men vandaag stellen dat deze
kerk niet geheel volgens de gotische princi
pes is gebouwd. Jawel, de toren is geïnspi
reerd op de toren van de kerk van Lissewege en het interieur van de kerk doet door
zijn ranke bogen denken aan bepaalde kerk
interieurs der Brabantse Gothiek. Maar hier
tegenover stelt zich het gedrongen exterieur
van de kerk, met de lage, vreemd gevorm
de deuropeningen en het extreem duistere
interieur van de kerk die helemaal niet go
tisch aandoen. De raamopeningen zijn bij
voorbeeld te klein en dit terwijl de gotische
skeletbouw, net als de betonskeletbouw gro
te ramen en veel licht mogelijk maken. Deze
mogelijkheden werden hier echter opgeof
ferd omdat men een ideale, middeleeuwse
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■» DeSt.Barbarakerk te
Eisden

De voet van CÏT'
de indruk
wekkende
toren van de
kerk te Eisden
Het
interieur van
de St.-Barbara,
omschreven als
'gothique
modemisé'
(foto's Rens
Swart)

kerk wilde herscheppen.
Op basis van de architectuur van deze
kerk durven we te stellen dat August Van
den Nieuwenborg, van wie we enkel weten
dat hij tussen 1930 en 1960 tewerkgesteld
was bij de 'Service d'architecture' van Coppée, eerder een Beaux-arts vorming dan een
orthodoxe neo-gotische vorming genoot.
Een element dat sterk in het oog springt
bij het beschouwen van het exterieur van
deze kerk zijn de fantasierijke en complexe
metselverbanden die gebruikt werden om
de monotonie van de grote muurvlakken te
doorbreken. Op basis van dit artisanale met
selwerk en de verwijzing naar historische
voorbeelden die we bij de toren zagen, kun
nen we deze kerk situeren in de regionalistische baksteenarchitectuur.
Dat de architect te ver gegaan is in zijn
streven een middeleeuwse sfeer te creëren
zag men reeds kort na de bouw van de kerk
in. Dit besef werd zelfs in die mate geuit dat
Baron Coppée in 1944 opdracht gaf tot het
maken van een project om de kerk te ver
bouwen. Dit project omvatte het volgende:
het vergroten van de ramen van het schip,

het vervangen van de drie lancetten van de
ramen van het koor door telkens één raam,
het toevoegen van ramen in het koor na het
afbreken van de zijkapellen en het toevoe
gen van een fietsenstalling achter het schip
van de kerk. De maquette van dit project be
vindt zich nog in de kerk van Eisden. Het
project werd echter afgevoerd na het over
lijden van baron Coppée.

Het streven naar het herscheppen van
een middeleeuwse kerk komt eveneens tot
uiting in de glasramen. In het lastenboek dat
opgemaakt werd voor deze glasramen is
een van de eisen die men stelt dat ze ver
vaardigd dienen te worden volgens de stijl
en de technieken van de ramen van de ka
thedraal van Chartres. Dat door de donkere
patina die daardoor aangebracht diende te
worden nog minder licht kon binnendrin
gen in het kerkinterieur werd hierbij over
het hoofd gezien. Later werden pogingen
gedaan om de ramen te de-patineren, wat
echter niet het gewenste resultaat had.
Een andere manier waarop deze kerk
zich, al dan niet gewild, inschrijft in de mid
deleeuwse traditie is de duur van de vol-
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tooiing van het interieur. Toen de kerk in
1936 ingezegend werd, was de interieuraankleding bij lange na nog niet voltooid. In de
periode 1937-1940 werden de volgende ele
menten van de interieuraankleding gereali
seerd. De glasramen, vervaardigd door
Crickx, Osterrath en de Compagnie des vitraux d'art, werden geplaatst. De balustra
des van het oksaal en van de tribunes van
het transept in terracotta en in gres werden
geleverd door de firma Hellman. De mar
meren voet van de doopvont werd uitge
voerd in Maredsous terwijl het deksel ver
vaardigd werd door de Brusselse
koperdrijver Mignolet. Het orgel werd ver
vaardigd door Delmotte, de orgelkast door
meubelmaker Noé, beiden van Doornik.
In de periode 1946-1947 plaatste men
de altaartombe en de communiebank, ver
vaardigd door de firma Etienne van Mazy.
De kruisweg werd uitgevoerd door beeld
houwer Van de Capelle van Anderlecht.

Cuypersbulletin

Deze laatste ontwierp eveneens het re
liëf van het hoofdaltaar. In 1950 werden
de smeedijzeren lusters vervaardigd en
in hetzelfde jaar werden de eerste stap
pen gezet om heiligenbeelden te laten
vervaardigen door Raf Mailleux. Het
zou evenwel tot 1955 duren eer de vier
beelden geplaatst waren. In 1953 ging
men over tot het plaatsen van de preek
stoel en het tabernakel, eens te meer uit
gevoerd door de firma Etienne. Door
gebrek aan financiële middelen diende
men te wachten tot 1955 alvorens men
de vier beelden in wit marmer van de
preekstoel kon laten uitvoeren door Jo
Verwilgen van Kuringen. Het koper
werk van het tabernakel, samen met het
altaarkruis en de zes kandelaars wer
den uitgevoerd door de firma Jacques
van Brussel.
Men kan stellen dat architect Van
den Nieuwenborg tot eind jaren '60 de
artistieke leiding behield wat betreft de
aankleding van dit kerkinterieur. Na ver
loop van tijd is in zijn stijl evenwel een ver
schuiving merkbaar die zowel te maken
heeft met de veranderende esthetische op
vattingen als met de gewijzigde financiële
toestand. Zo nam hij afstand van het ge
bruik van zwarte marmersoorten voor het
kerkmeubilair en opteerde hij vanaf 1946
voor licht gekleurde marmersoorten. Het
gebruik van complexe en rijk bewerkte zuil
tjes en andere sculpturale elementen werd
verlaten omwille van de hoge kostprijs.
De voltooiing van het kerkinterieur ver
liep dus niet van een leien dakje ten dele
door een gebrek aan financiële middelen.
Maar ook het gegeven dat de werkzaamhe
den door de 'Service d'architecture' vanuit
Brussel geleid werden heeft niet bijgedragen
tot het efficiënt afhandelen van de zaken.
Pas in 1968 werden de zijaltaren, toege
wijd aan O.L.Vrouw en St.-Barbara ge
plaatst. Op het moment dat het kerkinteri
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eur voltooid was, was het echter reeds
achterhaald. In 1972 werd de inrichting
van de kerk aangepast aan de postcon
ciliaire liturgie door de plaatsing van
een nieuw priesterkoor.

Christus-koningkerk (19351936), Waterschei
Ongeveer gelijktijdig met de kerk van
Eisden werd de Christus-Koningkerk
van Waterschei gebouwd. Waar de
bouw van de twee vorige mijnkathe
dralen gebeurde binnen de invloeds
sfeer van Coppée lijkt het dat in Water
schei de plaatselijke directeur-gerant,
Nestor Fontaine, de grote promotor van
de bouw van de kerk was.
De eerste gekende ontwerpen van
de hand van architect Voutquenne da
teren van april 1933. De definitieve
plannen van het project (met of zonder
de wijzigingen aangebracht volgens de
richtlijnen van de Koninklijke Commis
sie voor Monumenten en Landschappen)
dragen als datum 6 november 1933. De
plannen werden in januari 1934 goedge
keurd door Mgr. Simenon en in april 1934
door de kerkfabriek. De koninklijke Com
missie voor Monumenten en Landschappen
keurde de plannen aanvankelijk niet goed.
Na het wijzigen van de bekroning van de
toren, de vorm van de ramen van westgevel
en transept en de vorm van de
O.L.Vrouwkapel werden de plannen in ok
tober 1934 ook door hen goedgekeurd.
Het duurde echter nog tot juni 1935 al
vorens gestart werd met de werken. Deze
vertraging was het gevolg van een menings
verschil tussen de mijndirectie en de kerke
lijke en burgerlijke overheden over de
schenking van het perceel grond waarop de
kerk gebouwd zou worden. De mijn wilde
enkel de oppervlakte overeenkomend met
het grondplan van de kerk schenken. De
burgerlijke overheid, in de figuur van gou

verneur Verwilgen eiste dat het perceel rui
mer bemeten zou worden om de onafhan
kelijkheid van de kerkfabriek te waarbor
gen. In dit conflict werd bemiddeld door
Mgr. Simenon.
Eens aangevangen verliep de bouw van
de kerk voorspoedig. Reeds voor de winter
van 1935 was het betonskelet klaar zodat in
de lente van 1936 het metselwerk kon aan
gevat worden.
Reeds in november 1935 werden initia
tieven genomen voor de inrichting van de
kerk. Aan de timing van de inrichting werd
strikt de hand gehouden zodat deze bij de
wijding van de kerk op 11 oktober 1936 vol
ledig voltooid was.
De kerk werd gebouwd door de mijn
in opdracht van de kerkfabriek. De kosten
van de bouw van de kerk, in 1934 geraamd
op 2.000.000 frank werden voor de helft
door de gemeente Genk betaald terwijl de
mijn de andere helft en de kosten voor de
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inrichting, begroot op 700.000 frank zou bij
dragen. Na de voltooiing bleek dat de kerk
3.470.000 frank gekost had. Omgezet naar
2000 bekomen we de waarde van
200.000.000 frank.
Met de bouw van de Christus-Koningkerk had men duidelijk de bedoeling een
moderne kerk te creëren. Dit resultaat werd
bekomen door een gelukkig samengaan van
materiaal en vormentaal. De witte bepleis
tering van het betonskelet in combinatie met
de lichtgele toon van de baksteen verleent
zowel aan het interieur als aan het exterieur
van de kerk een helderheid die nog onder
steund wordt door de ranke vormen van het
betonskelet.
Opvallend is de evolutie tussen het
voorontwerp en de definitieve plannen van
de kerk. Dit hangt onlosmakelijk samen met
de invloed van dom Sébastien Braun en van
Albert Van huffel. In een nota over de ge
schiedenis van de bouw van de kerk, be
waard in het parochiearchief, stelt men het
als volgt: "Het definitieve plan kwam tot
stand met de medewerking van bouwmees
ter VAN HUFFEL en Pater Dom SEBASTIEN
der abdij van Maredsous, die onderscheidelijk voor de architectonische en liturgische
vraagstukken hunnen raad ter beschikking
stelden." In maart 1933 bijvoorbeeld, zond
Voutquenne zijn ontwerpen ter beoordeling
naar Braun en tussen september 1933 en
maart 1934 bracht Voutquenne tweeëntwin
tig maal een bezoek aan Van huffel om ad
vies in te winnen betreffende de ontwerpen
voor de kerk. Van huffel kreeg hiervoor de
som van 6000 frank (435.000 frank in 2000).
Het is niet waarschijnlijk dat Braun of Van
huffel ontwerpen gemaakt hebben voor de
architectuur van deze kerk. Gezien het enor
me verschil tussen het voorontwerp van
Voutquenne en de uiteindelijk plannen, kan
men zich echter moeilijk van de indruk ont
doen dat beide architecten van beslissende
betekenis zijn geweest voor het uiteindelij
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ke uitzicht van de kerk.
Op basis van de voorontwerpen voor
de kerk van Waterschei zou men de kwali
teiten van architect Voutquenne niet zeer
hoog inschatten en veronderstellen dat de
moderne vormgeving van de kerk enkel toe
te schrijven is aan de invloed van Van huffel
en Braun. Wanneer men echter de ontwer
pen ziet die Voutquenne maakte voor bij
voorbeeld de inrichting van de sacristie, de
binnendeuren, het koormeubilair en de trap
naar het hoogzaal moeten we besluiten dat
hij zeker bepaalde kwaliteiten had en in
staat was elegante en functionele objecten
te ontwerpen.
Niettegenstaande Voutquenne een aan
zienlijk aantal ontwerpen maakte voor de
inrichting van de kerk, mogen we er toch
van uitgaan dat deze inrichting gebeurde
volgens de richtlijnen van Sébastien Braun.
Braun maakte het ontwerp voor het hoofd
altaar, de zijaltaren, de communiebank, het
St.-Barbara-altaar, de ambones en de doop
vont. Al deze ontwerpen, samen met de vijf
heiligenbeelden werden uitgevoerd in de
ateliers van Maredsous.
De smeedijzeren godslampen, naar een
ontwerp van Voutquenne werden eveneens
in Maredsous uitgevoerd terwijl het smee
dijzeren hekwerk van communiebank,
doopkapel, St.-Barbara-altaar en kandelaars
uitgevoerd werd door de heer Jacobs in de
vakschool van Genk. Voor de glasramen
deed men beroep op de volgende glasschil
ders: Colpaert voor de glasramen van koor
en transept en Osterrath voor de glasramen
van het schip. De ramen uitgevoerd door
Osterrath, werden ontworpen door Joseph
de Falloise van wie we mogen aannemen
dat hij een belangrijke rol speelde bij het sti
listisch op elkaar afstemmen van de twee
bestellingen. De kruisweg in gedreven ko
per werd uitgevoerd door Jean Mouffart uit
Ans.
Met betrekking tot het kerkinterieur
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kunnen we stellen dat het in ruime mate een
uitdrukking is van de opvattingen van Sé
bastien Braun over het ideale kerkinterieur.
Waarheid en soberheid zijn volgens Braun
belangrijke algemene beginselen. Zoals men
door de liturgische vernieuwing wilde ko
men tot meer waarheid in de liturgie, zo
diende ook het kerkgebouw en haar inrich
ting getuigenis af te leggen van dit streven
naar waarheid. Daarom zal men opteren
voor zichtbare materialen, een eerlijke uit
voering en elke imitatie bannen. Soberheid
staat volgens Braun niet gelijk met armoe
de. Wel pleit hij voor het beperken van het
aantal meubelstukken en heiligenbeelden
hetgeen een beeld van vrede en rust zal op
wekken.
Meer in het bijzonder stelt Braun de
volgende eisen aan de afzonderlijke onder
delen van het kerkinterieur. Het hoofdaltaar
dient volgens hem in eerste instantie te ver
wijzen naar de offersteen en zal daarom be
staan uit een indrukwekkende brok natuur
steen, zonder retabel of overtollige
versieringen. Een dergelijk altaar dient daar
enboven benadrukt te worden door de ar
chitecturale lijnen en de verlichting. Dat het
altaar van Waterschei aan deze opvattingen
voldoet wordt duidelijk in volgende citaat:
"L'abbaye d'Orval, 1'église récente du charbonnage de Waterschei, la basilique du Sacré-Coeur, offrent des exemples parfaits de
ce genre".
Het gebruik van ambones wordt door
Braun verdedigd. In zijn ogen kunnen ze
perfect dienst doen als preekstoel.
De plaatsing van het orgel en van het
hoogzaal voor het zangkoor in de nabijheid
van het koor van de kerk werd door de li
turgische beweging sterk verdedigd. Men
moest hier echter opboksen tegen de tradi
tie die opteerde voor het plaatsen van orgel
en koor in het westwerk van de kerk. De
kerk van Waterschei is één van de weinige
kerken waarvan het hoogzaal effectief in de
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nabijheid van het koor werd aangebracht.
Op die manier kan het zangkoor volgens
Braun beter zijn taak als tussenpersoon tus
sen volk en priester vervullen door deel te
nemen aan de liturgische actie en daarnaast
de volkszang te ondersteunen.
Aan de uitrusting van de doopkapel, na
het altaar het belangrijkste element van een
kerkinterieur is ook hier de nodige aandacht
besteed. Volgens de opvattingen van Braun
draagt de schoonheid van de doopkapel bij
tot het verhogen van de waardigheid van de
ceremonieën die er worden voltrokken.
De schilderkunst diende volgens Braun
de vorm aan te nemen van "un cycle liturgique par 1'image". Deze cyclus is hier aan
wezig in de glasramen waarbij de belangrij
ke gebeurtenissen uit het leven van Christus
worden uitgebeeld. De heiligenbeelden ho
ren volgens Braun thuis op de zijaltaren.
Een van de weinige elementen van dit
kerkinterieur dat in tegenspraak is met de
denkbeelden van de liturgische beweging is
de monumentale koperen preekstoel. Deze
werd eveneens vervaardigd door de ateliers
van Maredsous doch pas geplaatst in 1951.
Nestor Fontaine schonk deze preekstoel aan
de kerk bij zijn afscheid, hetgeen nog maar
eens aantoont dat hij zijn kerk een zeer
warm hart toedroeg.
Daarnaast toont de aanwezigheid van
deze preekstoel dat er zelfs in 1951 nog een
serieuze kloof bestond tussen de opvattin
gen van de promotoren der liturgische be
weging en de clerus die dit alles in de prak
tijk dienden om te zetten. Voor hen was de
preekstoel nog steeds een noodzakelijk
meubelstuk, onontbeerlijk voor de verkon
diging van het woord Gods.

Sint-Albertuskerk (1939-1940),
Zwartberg
De mijndirectie van Zwartberg vroeg in ok
tober 1937 aan een aantal architecten waar
onder Henri Lacoste en Robert Toussaint
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een voorontwerp voor de St.-Albertuskerk
en koos uit de verschillende voorontwerpen
het ontwerp van Henri Lacoste. Dit vooront
werp werd op 16 augustus 1938 door de
Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen goedgekeurd. De defini
tieve plannen werden goedgekeurd op 28
november van hetzelfde jaar.
In januari 1939 begon men met de bouw
van de kerk en op 10 april werd de eerste
steen gelegd. In augustus waren de werken
aan het schip al zover gevorderd dat men
kon overgaan tot het aanbrengen van de
dragende structuur van het dak. Gelijktijdig
met de bouw van de kerk werd ook hier
werk gemaakt van de inrichting van de
kerk, volledig naar ontwerp van Lacoste.
Het had er alle schijn van dat de inrichting
van de kerk grotendeels voltooid zou zijn
voor de kerkwijding die voorzien was voor
7 juli 1940. Het uitbreken van WO II zorgde
echter voor ernstige vertragingen. Het
plaatsen van het orgel en het aanbrengen
van het witte stucwerk op het dborium en
in de doopkapel werden onderbroken door
het uitbreken van de oorlog in mei 1940.
Deze werkzaamheden werden pas hervat in
augustus 1940. De beelden van de kranskapellen, de balustrade van de kooromgang en
de wijdingsmozaïek waren pas voltooid

omstreeks juni 1941 hoewel ze reeds besteld
waren in de eerste maanden van 1940.
De kerk werd ingebruik genomen in
september 1940 na de voorlopige inzege
ning door de deken van Genk. De kerkwij
ding vond plaats op 10 oktober 1941.
Ook hier werd de kerk gebouwd op ini
tiatief van de mijndirectie maar voor reke
ning van de kerkfabriek. Naast de financiële
middelen van de mijn kon de kerkfabriek
rekenen op een subsidie van 1 miljoen van
wege de gemeente Genk. Het perceel waar
op de kerk gebouwd werd, werd aan de
kerkfabriek geschonken door de mijndirec
tie.
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Het bestek uit 1939 voorzag in de vol
gende kosten: ruwbouw kerk: 2.500.000
frank, ruwbouw pastorij en galerij: 244.000
frank, aankleding: 318.000 frank. Bij de af
rekening in 1942 bekomt men de volgende
sommen: ruwbouw kerk en pastorie:
3.420.000 frank, aankleding: 757.000 frank.
Het honorarium van de architect be
droeg 6 % van deze som, dit is 250.000 frank.
De totale kostprijs bedroeg 4.427.000 frank.

Omgerekend volgens de ABEX-index be
komt men een waarde van 225.000.000
frank. Voor deze omrekening maakten we
gebruik van het indexcijfer van 1940, omdat
het merendeel van de kosten in dat jaar ge
maakt werden. Het gebruik van het index
cijfer van 1942 zou een vertekend beeld ge
ven omdat tussen 1940 en 1942 de prijzen in
de bouwnijverheid verdubbelden.
De architectuur van de kerk van Zwart
berg vertoont duidelijk regionale en ratio
nele kenmerken. Als regionale zijn het ver
zorgde decoratieve metselwerk en de vorm
van de toren, een kopie van de toren van de
St.-Niklaaskerk van Veume, op te merken.
Als invloed van de rationele Nederlandse
baksteenarchitectuur dient men het over
zichtelijke grondplan en het gebruik van
eenvoudige en heldere volumes te signale
ren.
In tegenstelling tot deze sobere bak
steenarchitectuur staat het schitterende in
terieur, rijk aan symbolische betekenis. Alle
elementen van dit interieur werden ontwor
pen door Henri Lacoste zodat het zich pre
senteert onder de vorm van een 'gezamtkunstwerk'.
De rijkdom van het interieur kondigt
zich reeds aan bij de toegangspoorten. In
gedreven koper zien we hier allerlei motie
ven die verwijzen naar de drievuldigheid,
het geloof en de eucharistie. De opschriften,
bijvoorbeeld MIJN HUIS ZAL EEN HUIS VAN
GEBED GENOEMD WORDEN sporen de gelo
vigen aan tot een gepaste houding bij het be
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treden van de kerk.

in de H.Drievuldigheid.

Bij het binnentreden in de kerk wordt
men overspoeld door een zee van kleur en
licht afkomstig van de glasramen, de vloert
egels en de beschildering van de dakstoel.
Ondanks deze rijkdom is het toch het cibo
rium met daaronder het hoofdaltaar dat
onmiddellijk de aandacht van de gelovigen
trekt. Henri Lacoste bereikte dit effect door
de kleuren wit en goud exclusief te reserve
ren voor het hoofdaltaar.
Achter het hoofdaltaar is er een koor
omgang met vijf kranskapellen waar tien

Aan de vormgeving van de doopkapel,
die echter door de liturgische vernieuwin
gen van Vaticanum II onherkenbaar ver
minkt is, werd door Lacoste veel zorg be
steed. Onder een wit achthoekig baldakijn
stond het doopbekken in gedreven koper
dat bekroond was met een piramidaal dek
sel. Wat betreft rijkdom, ruimte en sfeer
moet dit een van de mooiste doopkapellen
geweest zijn die in het interbellum in Vlaan
deren en ver daarbuiten gebouwd werden.

heiligenbeelden opgesteld werden. Deze
beelden zijn van de hand van Alex Daoust

en werden beschilderd door Jozef Claes.
Boven de kranskapellen is er een galerij die
uitgeeft op de kerk. De voorstelling op de
balustrade die de openingen van deze gale
rij afsluit is als het ware een transpositie in
smeedijzer van de voorstelling op bepaalde
vroegchristelijke apsismozaïeken: een ram
als symbool voor Christus staat op een rots
waaruit de vier paradijsrivieren ontsprin
gen waaraan lammeren komen drinken. Dit
alles is een symbolische verwijzing naar de
gelovigen die zich in deze kerk komen la
ven aan de bron der Eucharistie.
In het kerkschip zijn het de gigantische
apostelfiguren van de glasramen die het
beeld bepalen. Uitgevoerd in industriële
glastegels van Val Saint-Lambert die gevat
zijn in gewapend beton verwijst de vorm
geving ervan naar Byzantijnse mozaïeken
uit de 7de eeuw. Ook de vormgeving van
de figuur van St.-Albertus die het wijdingsopschrift vergezeld verwijst naar dezelfde
voorbeelden.

Een opmerkelijk element is de Barbaratoren die opgesteld is in de meest westelijke
travee van het kerkschip. Op monumentale
schaal werd een episode uit het leven van
de H.Barbara uitgebeeld. Ze liet in de toren
waarin ze werd opgesloten drie vensters
aanbrengen als uitdrukking van haar geloof

De sfeer van de St.-Albertuskerk van
Zwartberg wordt treffend verwoord met de
omschrijving "Zwartberg, zevenduizend
flonkerende kristallen". In deze kerk toont
Henri Lacoste zijn kwaliteiten als vormge
ver en sfeerschepper op magistrale wijze.

Sint-Theodarduskerk (1939-1943),
Beringen
Ook in Beringen gebeurde de keuze van de
architect door middel van een wedstrijd.
Aan de volgende architecten werd een voor
ontwerp gevraagd: Smolderen, Blomme,
Toussaint, Maeremans en Lacoste. Dat het
de mijndirectie erom te doen was een bijzon
dere en imponerende kerk te bouwen beseft
men reeds als men de namen ziet van de
architecten aan wie ze een voorontwerp
vroeg. Lacoste, Smolderen en Toussaint zijn
niet toevallig de architecten van imposante
kerken voor de tentoonstellingen van Luik
en Antwerpen in 1930 en van Brussel in
1935. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
het voorontwerp van Henri Lacoste uitge
kozen werd, ondanks het feit dat het door
hem ingediende bestek het hoogste was.
Het architecturale programma dat Hen
ri Lacoste in Beringen realiseerde was omvangrijker en indrukwekkender dan dat
voor het gebouwencomplex van Zwartberg.
Naast een kerk met voorplein omvat het
complex een catechesezaal, pastorij, twee
kapelanijen, parochiezaal, patronaatszaal en
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fietsenstalling uitgevoerd tussen 1939
enl943. Van de plannen voor de ruimere ste
denbouwkundige omgeving werd in 1947
enkel het gebouw van het kinderheil gerea
liseerd.
Het voorontwerp voor de kerk werd
goedgekeurd door de Koninklijke Commis
sie voor Monumenten en Landschappen op
18 augustus 1938. De plannen werden door
dezelfde commissie goedgekeurd in decem
ber van hetzelfde jaar. Op 16 juni 1939 vin
gen de bouwwerken aan maar het zou bijna
vier jaar duren alvorens de kerk op 18 april
1943 kon worden opengesteld voor de ere
dienst. De kerk werd gewijd op 30 augustus
1943. Het duurde echter tot 1949 voor de
afwerking van het kerkinterieur voltooid
was.
Het spreekt voor zich dat de bouw van
deze kerk ernstige vertragingen opliep ten
gevolge van de oorlogsomstandigheden.
Transport en communicatie ondervonden
moeilijkheden en handenarbeid was schaars
ten gevolge van de mobilisatie. Niet te on
derschatten was zeker ook de factor van de
kolenschaarste. Zowel voor de productie
van bakstenen, pannen, vloertegels, kristal
glas en koperwerk had men aanzienlijke
hoeveelheden energie onder de vorm van
steenkool nodig. Deze was echter in grote
mate gereserveerd voor de Duitse oorlogs
industrie.
Ook deze kerk werd gebouwd door de
mijn en in opdracht van de kerkfabriek om
wille van de fiscale voordelen. Het perceel
waarop de kerk gebouwd werd, werd ook
hier door de mijndirectie aan de kerkfabriek
geschonken. De financiële lasten van de
bouw en inrichting werden quasi volledig
door de mijn gedragen. Van de gemeenten
Koersel en Beverlo, waaronder BeringenMijn in die periode viel, was weinig finan
ciële hulp te verwachten. Deze gemeenten
hieven, in tegenstelling tot de gemeente
Genk geen gemeentelijke taks op de steen-
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koolproductie en hadden zodoende veel
minder inkomsten. De gemeente Koersel
engageerde zich wel tot een subsidie van
150.000 tot 250.000 frank voor de aankoop
van kerkmeubilair. In 1942 stortte ze effec
tief 100.000 frank. Of er later nog betaald
werd weten we niet.
Het bestek van januari 1939 voorzag
2.163.000 frank voor de bouw van de kerk
en 742.000 frank voor de aankleding. Om
gerekend naar 2000 komt dit neer op
147.000.000 frank. Als in juni 1943 de afre
kening gemaakt wordt, blijkt dat de bouw
en inrichting van de kerk (met sacristie, catechesezaal, en pastorij) 4.100.000 frank ge
kost heeft terwijl het interieur nog niet vol
tooid was. Het ereloon van de architect
bedroeg 514.000 frank. Omrekening door
middel van de ABEX-index is hier moeilijk
omdat tussen 1940 en 1943 de prijzen ver
drievoudigden zodat men bij de omreke
ning een reële waarde zou verkrijgen die
lager ligt dan de geschatte waarde in 1939
(77.000.000 t.o.v. 147.000.000 frank).
Hoewel de kerken van Zwartberg en
Beringen ongeveer op hetzelfde moment
gebouwd werden is Lacoste er in geslaagd
qua sfeer twee totaal verschillende kerken
te scheppen. Natuurlijk is de architecturale
vormentaal verwant. Deze verwijst in Berin
gen eveneens naar regionale en rationele
voorbeelden. Ook hier valt het rijke en ver
zorgde metselwerk op terwijl de vormge
ving van de vieringtoren verwijst naar de
toren van de kerk van Loo.
Wat het grondplan van de kerk en de
plaatsing van de bouwvolumes betreft gaat
Lacoste in Beringen echter totaal anders te
werk dan in Zwartberg. De omvang van het
bouwprogramma en de vorm van de bouw
grond dwongen Lacoste in Beringen tot een
veel complexere organisatie. Dit heeft tot
gevolg dat men voor het vatten van de struc
tuur van het complex verschillende stand
punten nodig heeft.
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Van groot belang voor het verschil
in sfeer tussen beide kerken is het ver
schil in techniek bij het vervaardigen
van de glasramen. In Beringen zijn de
glasramen eveneens uitgevoerd in kris
talglas dat gevat is in gewapend beton.
In plaats van gesneden industriële glas
tegels werd bij deze glasramen echter
gebruik gemaakt van stukken glas die
op maat gegoten werden in een mal.
Omdat deze techniek kleinere glasstuk
ken toeliet speelt het beton een grotere
rol in de glasramen van Beringen. Hier
bij voegt zich het gegeven dat de afme
tingen van de glasramen van Beringen
kleiner zijn dan in Zwartberg. Een com
binatie van deze factoren zorgt ervoor
dat in het interieur van de kerk van Be
ringen een meer ingetogen en sobere
sfeer heerst.
Opmerkelijk is dat Henri Lacoste
door middel van de glasramen van Be
ringen eveneens het herscheppen van de
glasramen van de kathedraal van Chartres
nastreefde. Dit kan men onder meer aflei
den uit het gegeven dat de figuren op een
aantal glasramen van het schip letterlijk ge
kopieerd zijn van ramen van Chartres. La
coste streefde deze herschepping echter na
door gebruik te maken van moderne tech
nieken en niet zoals de glasschilders te Eisden deden door het minutieus navolgen van
de technieken uit de Middeleeuwen.
Van niet te onderschatten belang voor
de sfeer van de kerk is de beschildering van
de dakstoel in groen en rood. En ook het
minder rijkelijke karakter van de verschil
lende interieurelementen zoals ciborium,
hoofdaltaar en paaskandelaar dragen bij tot
de sobere sfeer die uitnodigt tot contempla
tie en gebed. Desalniettemin heeft Henri
Lacoste ook voor dit kerkinterieur een aan
tal objecten ontworpen die een nadere be
schouwing verdienen.
Op de deurvleugels van de hoofdin
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gang zijn ook hier opschriften aangebracht
ontleend aan het boek openbaring en aan de
psalmen, die de symbolische betekenis van
het kerkgebouw aangeven door te verwij
zen naar het hemels Jeruzalem.
Bij het binnentreden wordt de aandacht
van de gelovige onmiddellijk getrokken
door het wit marmeren ciborium boven het
hoofdaltaar. De vormgeving ervan verwijst
naar bepaalde middeleeuwse ciboria, o.m.
van de San Marco te Venetië en de San Appolinare in Clase te Ravenna. Op de vloer
rond het hoofdaltaar is in mozaïek een voor
stelling aangebracht van vogels die zich la
ven aan de bron, ook hier als verwijzing
naar de gelovigen die gelaafd zullen wor
den aan de bron der eucharistie.
Langs het hoofdaltaar in twee duistere
nissen zijn in een zwartmarmeren omlijsting
twee muurschilderingen aangebracht door
Jozef Claes. Aan de noordkant zien we een
voorstelling van het H.Hart, aan de zuid
kant een voorstelling van St.-Barbara.
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De altaartombe van de zijaltaren be
staat net als deze van het hoofdaltaar uit een
onversierd witmarmeren volume. Erboven
is een umbraculum, dit is een minder plech
tig baldakijn, aangebracht. De onderkant
draag in het noorden een geschilderde voor
stelling van Maria, in het zuiden van St.-Jozef, beiden van de hand van Jozef Claes.
De glasramen van het koor en van het
transept bestaan uit verschillende lancetten
en zijn versierd met medaillons met daarin
de voorstelling van een heilige.
Op de glasramen van het schip is tel
kens een monumentale heiligenfiguur voor
gesteld. Verschillende van deze figuren zijn
letterlijk gekopieerd naar historische voor
beelden.
De doopkapel van Beringen is minder
ruim opgevat dan in Zwartberg maar de
vormgeving ervan is eveneens zeer ver
zorgd. Op de sokkel van de doopvont zijn
symbolen aangebracht die verwijzen naar
de vier paradijsrivieren. In het glasraam van
de doopkapel zien we een voorstelling van
het doopsel van Christus.
Ook voor de inrichting van de bijge
bouwen van de kerk maakte Lacoste de ont
werpen, onder meer voor de veelkleurige
beschildering van de feestzaal. Dit interieur
is jammer genoeg niet bewaard gebleven.

Project Kerk Meulenberg (1957),
Houthalen
De laatste mijnkathedraal werd nooit ge
bouwd. Het betreft een project uit 1957 van
architect Isia Isgour, bestemd voor de wijk
Meulenberg in Houthalen.
Isia Isgour ontwierp heel wat gebou
wen in opdracht van de mijn van Houtha
len. Naar zijn ontwerp werden onder meer
een kleuterschool 1948, een lagere school
1948, een broederklooster 1950, een Casino
1952, een zusterklooster 1956, een logementshuis 1956 en een aantal ingenieurswoningen 1948-1957 in de wijk Meulenberg

gebouwd. De kerk die net als bij de andere
mijnzetels het pronkstuk van de tuinwijk
had moeten worden, werd ten gevolge van
de steenkoolcrisis niet gebouwd. In de buurt
van de plaats voorzien voor de mijnkathe
draal staat nog steeds het voorlopige StLambertuskerkje dat tot op vandaag dienst
doet als parochiekerk.
Deze kerk die strikt genomen deel zou
hebben uitgemaakt van de mijnkathedralen
(nl. gebouwd op initiatief van een mijnmaat
schappij binnen het kader van een tuinwijk)
zou evenwel een formele breuk betekend
hebben ten opzichte van de interbellumvoorbeelden door het gebruik van een uit
gesproken modernistische vormentaal. Wat
betreft grondplan en organisatie verwijst het
ontwerp echter nog zeer duidelijk naar de
concepten die binnen de liturgische bewe
ging van de jaren '20 en '30 gangbaar wa
ren. Vernieuwende concepten met betrek
king tot de kerkenbouw doen pas hun
intrede vanaf 1960 met de denkbeelden van
Geert Bekaert die door Mark Dessauvage,
Roger Bastin en Jean Cosse in praktijk wer
den gebracht.

Advertentie
Te koop aangeboden: Twee negentiendeeeuwse edities met werk van John Ruskin,
nl. 'The Seven Lamps of Architecture', Lon
den, bij George Allen, 2e dr. in-4° 1880, met
14 etsen van Cuff, verbeterd naar voorbeel
den van Ruskin zelf, geheel op handge
schept papier, oorspr. bd., rug onderaan iets
gespleten; tevens 'Momings in Florence,
being simple studies of christian art', Lon
den, bij George Allen in-12° 1899, donker
blauw kalfsleer, met goud op snee, div. fo
to's. Alleen tesamen verkrijgbaar. Prijs
ƒ 425,-(vgl. www.bookfinder.com). Reacties
via de redactie van dit bulletin.
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T. Bleijenberg
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Stucadoorsbedrijfb.v.

T.BLEIJENBERG STUCADOORS B.V.

“■
■

Stijlplafonds
Monumentenrestauratie
Reconstructie van ornamenten
— Advies en begroting

R E S C U R A

RESCURA B.V.
Inventarisatie en Restauratie van
Sjabloonschilderingen
Marmer- en houtimitatie
Vergulding
“■— Alle restauratieschildertechnieken

Diverse referenties, recent uitgevoerde restauraties:
- Concertgebouw, renovatie Grote Zaal
- St. Martinuskerk, restauratie
- Koningspaviljoen, Centraal Station
- Voormalige Wachtruimte?, Centraal Station
- O.L.V.-kerk, Keizersgracht, restauratie
- Kantongerecht, restauratie
- Ontwerp & Decoratie, Riviervismarkt
- Restauratie plafond Anno 1565, Annenstraat
- Restauratie historisch plafond, Nieuwstraat
- Véloutébehangsel, Museum van Gijn
- Schloß Ammelshain
- Stijlplafonds Tweede Kamer, Binnenhof
- 16e-eeuws Stijlplafond, woonhuis Tromp

Amsterdam
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Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Tiet
Den Haag
Amsterdam
's-Hertogenbosch
Dordrecht
Leipzig
Den Haag
Brielle

Anna Paulownastraat 56a 2518 BG Den Haag, Holland
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Aannemingbedrijf

J. KNEPPERS
Zeeburgerpad 48-50
1019 AB Amsterdam
telefoon (020) 608 15 15
internet: http://www.kneppers.nl
e-mail: info@kneppers.nl

restauratie
onderhoud
verbouw
schilderwerken
nieuwbouw

Aannemingbedrijf 3. Kneppers b.v. is een gecertificeerd Erkend Restauratie Bouwbedrijf en lid van de Stichting Vakgroep Restauratie

