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Redactioneel
— Rens Swart

Zo ziet u maar, lang hoort u niets van ons en
zo ontvangt u twee uitgaven van ons
nieuwsbulletin binnen anderhalve maand.
Er is weer voldoende te melden en de tijd
liet het toe er een bulletin van te bakken.
In dit bulletin - en voor de tijdschriftstapelaars ook los erbij - het programma
van de door Hugo Landheer georganiseerde
najaarsexcursie op zaterdag 10 november
2001 naar objecten in Den Haag en Scheveningen. De aankondiging van deze excursie
verscheen gelukkig reeds in het vorige bul
letin. Meld u weer massaal aan!
Jan Vredenberg besteedt aandacht aan
Radio Kootwijk, waarvan weliswaar de
monumentale status niet betwijfeld wordt,
maar dat wel schreeuwt om een passende
bestemming, wil het tot in lengte van dagen
behouden blijven.
Werkelijk verbijsterend is het verhaal
door Ton Wolswijk uit Vlodrop, waar het
kolossale monumentale college St.-Ludwig

staat. Aan de discussie omtrent de be
schermwaardigheid van dit gebouw be
steedden we in Cuypersbulletin 1998-2a/b
aandacht. Op de dag dat de Raad van State
verbood het gebouw te slopen, werd de
voorste vleugel ernstig beschadigd, zoals op
de voorpagina van dit bulletin te zien is.
Zogenaamd door een betreurenswaardig
misverstand bij de communicatie, maar een
ieder die weet hoe slopers te werk gaan, ziet
dat er hier sprake is van het opzettelijk met
grove middelen in zo kort mogelijke tijd
zoveel mogelijk schade aanrichten. Alleen al
het feit dat van de linkervleugel hoofdzake
lijk de gevel werd verwoest toont dit aan.
Het is te hopen dat nu eindelijk de wettelij
ke mogelijkheden voor de vervolging van
dit misdrijf- want dat is het volgens de Mo
numentenwet - worden benut. Hopelijk zal
het gebouw hersteld worden.
In dit bulletin verder het tweede deel
van de studie van Patrik Jaspers over de
zogenaamde mijnkathedralen in Belgisch
Limburg. Het volgende Cuypersbulletin,
nummer 2001-4, dat het eind van dit jaar
verschijnt, zal in het teken staan van de dis
cussie rond de verbouwings- en vernieu
wingsplannen van het Rijksmuseum in
Amsterdam.

Naj'aarsexcursie Den Haag op
10 november 2001
— Hugo Landheer

Het Cuypersgenootschap is al lang niet
meer in de residentie geweest. Onze laatste
excursie vond plaats in mei 1987. Daarom
besloot het bestuur dat de najaarsexcursie
een goede gelegenheid zou zijn om weer
eens een kijkje te nemen in het Haagje. Er
zijn erg veel monumenten in de residentie,
waar vooral het negentiende-eeuwse erf
goed goed is vertegenwoordigd.
Daarom voert onze tocht op deze bij-
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zondere dag — de datum 10/11/01 is uniek
- langs een aantal monumenten en stadsge
zichten die op zich voor onze leden interes
sant zijn en waarschijnlijk niet zo vaak be
zocht worden.
We beginnen in het Willemspark, de eer
ste nieuwe wijk buiten de Haagse stadswal
len, en gebouwd op een stuk grond dat de
prins van Oranje verkocht aan de stad. P.J.H.
Cuypers heeft in het centrum van deze
prachtige villawijk het monument ontwor
pen voor de herdenking van vijftig jaar on
afhankelijkheid. Dan vervolgen we onze
route via een aantal later gebouwde wijken
naar het Sweelinckplein, waar onder ande
re N. Molenaar villa's ontwierp. Dit be
schermde stadsgezicht is een buitengewoon
mooi voorbeeld van negentiende-eeuwse
stedenbouw.
Vandaar bezoeken we de First Church
of Christ Scientist, waar we worden rondge

leid.
Daarna via enkele mooie straten en
langs voorbeelden van de rijkdom aan ne
gentiende eeuwse architectuur naar het
Theater/Zwembad De Regentes, vlakbij het
Regentesseplein. 'De Regentes' is één van de
eerste binnenzwembaden in Nederland.
Het werd enkele jaren geleden gesloten en
zou worden gesloopt, maar is gered en fun
geert nu als culturele ruimte. We krijgen er
een rondleiding, gebruiken er de lunch en
kunnen eventueel wat rondwandelen op het
plein.
Na de lunch maken we een korte wan
deling naar de Beeklaan, waar we de on
langs gerestaureerde kerk van de H. Agnes
kunnen zien liggen. Ons eigenlijk doel is het
exterieur van de winkel van De Gruyter, een
van de weinige voorbeelden van dergelijke
winkelarchitectuur die bewaard is gebleven.
Helaas niet als winkel, maar het is een kost
baar stukje architectonisch erfgoed. Dan
stappen we in de bus en vertrekken via
Houtrustnaar Duindorp, een bedreigd stads
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deel in de duinen.
Vervolgens vertrekken we naar de St.Antonius Abt-kerk in Scheveningen van Jos.
Cuypers, waar we uitgebreid worden rond
geleid. Daarna een korte wandeling door de
buurt, naar het bijzondere kerkhof Ter Na
volging en de daarnaast gelegen herstelde
Ambachtsschool.
Het laatste onderdeel van de middag
betreft een rondrit door het Van Stolkpark
en het Belgisch Park, waar veel negentiende-eeuws bouwkundig erfgoed valt te be
wonderen. Via het Nirwana-gebouw en de
Rode Olifant zullen we rond de klok van vijf
uur weer het Centraal Station bereiken.

Programma
10ul5 Aankomst deelnemers op station
Den Haag CS. Verzamelen op het busplatform (boven de sporen) bij de bus van
Hofstad Tours.
10u30 Vertrek per bus van Hofstad Tours
10u45 Bezoek aan het Willemspark, het
Zeeheldenkwartier en Duinoord
llu30 Aankomst bij The First Church of
Christ Scientist, Andries Bickerweg 8b,
waar we in twee groepen een rondleiding
krijgen.
12ul5 Vertrek per bus naar Zwembad/
Theater De Regentes, Weimarstraat 63, in
de pas opgeknapte Regentessebuurt,
waar we een korte introductie krijgen op
een van de grootste binnenzwembaden
van Europa uit de jaren twintig, nu in ge
bruik als Theater. Daar wordt een lichte
lunch geserveerd.
14u00 Vertrek te voet naar de Beeklaan, een
korte tocht van enkele minuten, waar we
voor de deur van de enige winkel van de
Gruyter die in oorspronkelijke staat be
houden bleef, zullen instappen.
14u30 Via Duinoord, de grotendeels be
schermde wijk, waar toch mag worden
gesloopt, naar de kerk van de H. Anthonius Abt waar we een rondleiding krijgen.

15u30 Wandeling/Tocht per bus (afhanke
lijk van het weer) naar de begraafplaats
Ter navolging en de aanpalende Am
bachtschool voor een korte informatieve
bezichtiging.
16u30 Per bus via het Belgisch Park en het
Van Stolkpark naar het CS waar we ook
nog een korte blik werpen op het beroem
de flatgebouw Nirwana van Duiker en
het Essogebouw de Rode Olifant.

17u00 Einde excursie.
Kosten: ƒ 45,-/ K 20,45. Dit bedrag z.s.m.
overmaken op Postbankrekening 483 50 02
t.n.v. penningmeester Cuypersgenootschap
o.v.v. excursie Den Haag.
Aanmelden: per e-post bij hal@xs4all.nl,
schriftelijk bij Hugo Landheer, Ranonkelstraat 279,2565 BE Den Haag. De bus heeft
vijftig plaatsen. Meld u dus snel aan! Tot
ziens op 10/11/01.

Drie tentoonstellingen in Nederlands Architectuurinstituut
— Petra Brouwer
In het Nederlands Architectuurinstituut
(NAi) te Rotterdam zijn op dit moment drie
tentoonstellingen te zien waarin de Neder
landse architectuurgeschiedenis van de ne
gentiende en twintigste eeuw centraal staat.
Twee tentoonstellingen zijn gewijd aan het
werk van de negentiende-eeuwse coryfee
ën, Willem Nicolaas Rosé (1801-1877) en
J.H. Leliman (1828-1910). De derde tentoon
stelling brengt een onderwerp onder de aan
dacht dat in de loop van de vorige eeuw
steeds meer in de marges van de architec
tuurhistorische belangstelling terecht is ge
komen, namelijk het particuliere woonhuis.
Te zien zijn de tekeningen, maquettes en fo
to's uit de eigen collectie van het NAi, zoals
het woonhuis voor professor Heymans in
Groningen van Hendrik Berlage (1895), de
ontwerpen voor een dubbellandhuis van
Michel de Klerk (1909), Pierre Cuypers' kas
teel De Haar (1915), en landhuizen van on
dermeer K.P.C. de Bazel, J.J.P. Oud, Brink
man & Van der Vlugt en Comelis van
Eesteren. Er zijn ook ontwerpen van recen
ter datum, zoals het Russisch paleisje in
Amersfoort van Piet Blom (1993) en werk
van Jo Coenen en Rem Koolhaas. De ten
toonstelling is opgebouwd rondom vier the
ma's: stad, buitenwijk, buitenplaatsen en
koloniën.

Aan de tentoonstelling 'Een schoone
stad' over het werk Willem Rosé, ligt het
dissertatieonderzoek van Hetty Berens ten
grondslag (de monografie wordt elders in
dit bulletin besproken). Rosé was lange tijd
de stadsarchitect van Rotterdam en hield
zich in die hoedanigheid bezig met groot
schalige verbeterings- en uitbreidingsprojecten zoals het Waterproject (1854). Dit plan
behelsde niet alleen verbetering van de wa
terhuishouding en hygiëne in de stad, maar
omvatte ook voorstellen ter verbetering van
de infrastructuur en woongebieden, en ver
fraaiing van de stad door de aanleg van
plantsoenen. Van 1858 tot 1867 was Rosé
Rijksbouwmeester en maakte hij ontwerpen
voor het Ministerie van Justitie de Hoge
Raad en het Ministerie van Koloniën. Zijn
interesse voor hygiëne, bouwmaterialen,
geschiedenis, constructietechniek, verwar
ming, ventilatie, schoonheidsleer, en alle
ontwerpvraagstukken die tussen steden
bouw en ornament in lagen, is voor een
groot deel terug te zien op de tentoonstel
ling, met originele ontwerptekeningen en
prachtige negentiende-eeuwse kaarten en

foto's.
De tentoonstelling over J.H. Leliman
concentreert zich op een cruciale reis die
T pliman begin jaren '50 maakte, namelijk die
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door België en Frankrijk, op weg naar Pa
rijs, waar hij in de leer ging bij het atelier
van Henri Labrouste. Labrouste had de sta
tus van moderne sterarchitect verworven
omdat hij in de Bibliothèque Ste. Geneviève
in Parijs de ijzerconstructie in het zicht had
gelaten en uitbundig versierd had. Daarmee
provoceerde hij de heersende opvatting dat
ijzer een industrieel en inferieur bouwma
teriaal was. Op zijn atelier maakte hij stu
denten tevens deelgenoot van een nieuwe
tak van wetenschap: de architectuurgeschie
denis. In Labroustes atelier werden niet al
leen de voorbeelden van de klassieke oud
heid bestudeerd, maar ook Italiaanse en
Franse gebouwen uit de Middeleeuwen en
de Renaissance. Op de tentoonstelling is het
snel uitdijende referentiekader van Lehman
te zien. Schetsen van zijn reis en van zijn tijd
bij Labrouste, hangen naast ontwerpen die
hij eenmaal terug in Nederland maakte, en
waarin hij op eclectische wijze de bestudeer
de voorbeelden omsmeedde tot nieuwe, ei
gentijds vormen. Bij deze tentoonstelling is

tevens de oeuvre-catalogus van Lelimans
werk verschenen.
Ten slotte. In de foyer van het NAi han
gen tot 1 december aanstaande twee teke
ningen, die recent in het bezit van de collec
tie zijn gekomen. Ze zijn van de hand van
A.W. van Dam (1815-1901), een van de wei
nige Nederlandse architecten die in de eer
ste helft van de negentiende eeuw een
Grand Tour maakte door Europa. Ook hij
studeerde enige tijd aan het atelier van Hen
ri Labrouste.
De tentoonstelling over Rosé en Leh
man zijn tot en met 20 januari 2002 te be
zichtigen. Uit Eigen Huis. De mooiste huizen
uit de collectie van het NAi is tot en met 17
februari 2002.

Nederlands Architectuurinstituut,
Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam, telefoon
010-440 12 00.
Sigrid de Jong, J.H. Leliman (1828-1910).
Eclecticisme als ontwerpmethode voor een nieuwe
bouwkunst. BONAS, Rotterdam 2001, ISBN 9076643-10-5, ƒ 34,50/H 15,65.

Godfried Guffens en het Limburgs historisme
Tentoonstelling
— Antoine Jacobs
De Belgisch-Limburgse historie- en kerkschilder Godfried Guffens staat centraal in
de tentoonstelling 'Godfried Guffens (18231901) en het Limburgs historisme', die te
zien is van 13 oktober t/m 30 december in
het Stedehjk Museum Stellingwerf-Waerdenhof te Hasselt (B). Guffens studeerde aan
de Academie van Antwerpen. Samen met de
historie- en genreschilder Jan Swerts (18201879), die hij in Antwerpen leerde kennen,
voerde hij een reeks wandschilderingen uit
in Belgische kerken en stadhuizen. Bekende
projecten die zij samen uitvoerden, zijn de
O.L.Vrouwekerk (1853-1870) te Sint-Niklaas
en de St. Joriskerk (1858-1871) te Antwer

pen. Guffens groeide uit tot de belangrijk
ste negentiende-eeuwse Limburgse schilder
en was in zijn tijd een gerenommeerd, inter
nationaal kunstenaar. Na zijn dood, thans
100 jaar geleden, werd hij echter vrijwel di
rect vergeten. Zijn kunstopvatting, geba
seerd op het klassieke schoonheidsideaal,
sloot niet meer aan bij de opvattingen in de
toenmalige artistieke wereld.
Het leven van Guffens wordt getoond
aan de hand van enige portretten en foto's.
Andere afdelingen van de expositie beste
den onder meer aandacht aan de historieschilderkunst, de portretschilderkunst, de
wandschilderingen en de reizen die Guffens

maakte. In de schetsboeken die hij meevoer
de, maakte hij kopieën van kunstwerken die
hij onderweg zag. De Sint-Ursulakerk te
Lanaken, een ontwerp van de Hasseltse ar
chitect Herman Jaminé, wordt op de ten
toonstelling als case-study van een neogo
tisch 'Gesamtkunstwerk' apart belicht.
Guffens schiep in 1873 in deze kerk een
reeks wandschilderingen in het koor. De
tentoonstelling is weliswaar voor het groot
ste deel opgebouwd rond Guffens en zijn
werk, maar vergelijkt dit ook met het oeuvre
van twee Limburgse tijdgenoten: Louis
Hendrix (1827-1888) en Jan Willem Rosier
(1858-1931).
Op 13 oktober verschijnt ook het boek
Godfried Guffens (1823-1901) en het Limburgs
historisme. Een reeks auteurs levert bijdra
gen over politiek Limburg in de negentien

de eeuw, het historisme in Limburg, het le
ven en werk van Godfried Guffens, de SintUrsulakerk te Lanaken en de schepenzaal
van Kortrijk. Het catalogusgedeelte van het
boek geeft een beschrijving van de kunst
werken. Het boek kost Bfr. 525 (128 pagina's,
met 24 kleur en 80 z/w-illustraties) en is te
koop bij het museum.
Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof,
Maastrichterstraat 85, B-3500 Hasselt, tel. 003211-241070; fax. 0032-11-262398;
www.stellingwerffwaerdenhof.be;
e-post stellingwerffwaerdenhof@hasselt.be.
Openingstijden: tot 31 oktober: di-zo 10.0017.00 uur; vanaf 3 november: di-vr 10.00-17.00
uur, za-zo en feestdagen 13.00—17.00 uur.
Gesloten op 1,2 en 11 november en op 24 t/m
26 en 31 december.

De maquettes van Cuypers te kijk
— Hugo Landheer
Het Stedelijk Museum Roermond biedt tot
18 november de tentoonstelling Ken de hui
zenbouwer — op de drempel tussen idee en wer
kelijkheid. De tentoonstelling is ingericht
door Ingeborg Meulendijks en heeft als on
dertitel: de onbegrensde verbeelding in een
begrensde ruimte. Schaalmodellen die P.J.H.
Cuypers voor onder andere de restauratie
van kasteel de Haar, de St.-Martinuskerk in
Maastricht en de St.-Lambertus in Veghel
liet maken, vormen een onderdeel van deze
tentoonstelling, die onderdeel is van een
project dat 'het geheime huis' heet. De in
spiratie voor het project ontleent Ingeborg
Meulendijks aan de 17de-eeuwse poppen
huizen, waarmee dames uit de gegoede bur
gerij zich vermaakten. Uitgaande van deze
'kunstkabinetten' heeft ze zelf driedimen
sionale inrichtingsschetsen ontwikkeld voor
tentoonstellingen. "Interieurs weerspiege
len het leven dat zich binnen een bouwwerk
afspeelt. Bouwwerken, als representaties

van de menselijke geest, worden vaak eerst
in schaalmodellen getoond. Het model staat
dus op de drempel tussen denkbeeld en
werkelijkheid en nodigt tot projecties in bei
de richtingen," stelt Meulendijks.
Een aantal van de maquettes van Cuy
pers werd enkele jaren geleden teruggevon
den op de zolder van de Teekenschool in
Roermond. Ze verkeren in niet al te beste
toestand. Juist de afgebladderde muurverf
en de stukken beschadigd stucwerk in de
maquettes spreken Ingeborg Meulendijks
zeer aan. Zij heeft de maquettes op geheel
eigen manier uitgelicht en gefotografeerd.
Zo krijgt de bezoeker de indruk in een an
dere wereld te verdwalen.
De tentoonstelling Ken de huizenbouwer
- op de drempel tussen idee en werkelijkheid is
nog tot 18 november te zien in het Stedelijk
Museum Roermond, Anderson weg 4,6041
JE Roermond. Openingstijden: di t/m vrij
11-17 uur, zaterdag en zondag 14-17 uur.
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sfinx' symboliseer
de het gebouw de
toen nog nieuwe,
mysterieuze radio
techniek.

Radio Kootwijk is nog niet gered
— Jan Vredenberg

In november 2000 werd bekend dat KPN
een sloopvergunning voor Radio Kootwijk
had aangevraagd. Een aantal monumenten
organisaties tekende protest aan tegen de
voorgenomen afbraak van dit in 1919-1922
door J.M. Luthmann ontworpen radiozendstation.' De gemeente Apeldoorn reageerde
verbaasd en gaf meteen te kennen niets in
de sloop te zien. Enkele maanden later werd
de aanvraag afgewezen. Hoewel KPN de
verwijten kreeg voor dit onacceptabele plan
om één van de belangrijkste jonge rijksmo
numenten in Nederland af te breken, lag
deze zaak minder eenvoudig. Het zendsta
tion was al sinds 31 december 1998 buiten
gebruik. Men heeft daarna getracht nieuwe
huurders of eigenaars voor het gebouw te
vinden. Verscheidene kandidaten toonden
interesse, maar uiteindelijk draaiden alle
pogingen op niets uit. Een belangrijke moei
lijkheid was steeds weer de ligging van het
complex in een streng beschermd natuurge
bied.
Wat betreft eventuele nieuwe bestem
mingen voor Radio Kootwijk ligt een deel
van het probleem bij de betrokken overhe
den. Een hernieuwd gebruik als zendstation
wordt gehinderd door strenge eisen met
betrekking tot de hoogte van de masten en
de gevolgen van storende en mogelijk on
gezonde straling in de omgeving. Ook een
culturele functie is nauwelijks te realiseren:
zelfs een bescheiden toename van het ver
keer in de omgeving stuit op bezwaren.
Natuur- en cultuurbehoud komen hier met
elkaar in botsing; vooralsnog lijkt de sfinx
in het Kootwijkse Zand hieraan ten onder te
gaan. Radio Kootwijk is nu voor enkele we
ken verhuurd, maar straks staat het zonder
enig perspectief weg te rotten. Het dak lekt
en het ijzer steekt hier en daar al uit het

beton.

Radio Kootwijk als monument
Met de zojuist geschetste problemen in ge
dachten kan men zich afvragen of het zin
heeft Radio Kootwijk te behouden. Om hier
een antwoord op te vinden, is het allereerst
van belang zich af te vragen wat de waarde
van dit gebouw - met het bijbehorende com
plex - als monument is. In monumentenbe
schrijvingen worden de woorden 'waarde'
en 'waarden' veelvuldig gebruikt, waardoor
een zekere inflatie van dergelijke begrippen
optreedt. Radio Kootwijk is echter nauwe
lijks te overschatten. Het is een historisch
monument, een monument van bouwkunst
en een monument van bouwtechniek.
Als historisch monument herinnert het
zendstation aan de communicatie met de
overzeese rijksdelen, die een belangrijke so
ciale en economische functie had. Verder is
er sprake van een goed bewaard gebleven
bedrijfscomplex, met onder andere dienst
woningen, een eigen pension en een water
toren. Radio Kootwijk staat echter voor veel
meer dan dat; het is een monument van de
moderne communicatiemaatschappij met haar al
dan niet draadloze elektronische technologie.
Hierbij gaan de historische en de bouwkun
stige betekenis samen: als betonnen 'tempel'
of 'kathedraal' verbond Radio Kootwijk
mensen over de hele wereld; als 'sprekende
1 Zie voor Radio Kootwijk ook: R.
Dettingmeijer, W. Reinink en J. Roding,
'Hallo Bandoeng. Een kathedraal van beton
op de Veluwe', Wonen TA/BK, 1979, nr. 2, p.
7-23 en J. Vredenberg, Ten sprekende sfinx.
Het zendstation voor draadloze telegrafie
bij Kootwijk', De Sluitsteen, jg. 13,1997, p.
52-69.

Ondanks

al

deze aan histori
sche bouwkunst
(sfinxen, kathedra
len)
ontleende
symboliek is Radio
Kootwijk - voor
zijn tijd - ook een
modem gebouw.
Het is één van de
eerste grote voor
beelden van beton
bouw in Neder
land en valt op
door de bijzondere constructies, zoals de
sierlijke spanten die de 23,50 meter brede en
35 meter lange hal overspannen. Een ander
voorbeeld is de watertoren, die door zijn
sterke, 'gevouwen' wanden met een mini
mum aan materiaal kon worden gereali
seerd. Luthmann werd bij deze ontwerpen
geassisteerd door ingenieur J. Emmen, later
één van de bekendste specialisten op het
gebied van betonbouw in Nederland.
Luthmann kreeg de gelegenheid om in
Nederland en Duitsland de nieuwste ont
wikkelingen in de architectuur te bestude
ren. Op meesterlijke wijze wist hij de be
langrijkste stromingen uit zijn tijd tot een
synthese te brengen. Die synthese is hem zó
goed gelukt, dat de architectuurhistorid nog
voortdurend stof hebben om invloeden aan
te wijzen en te bestrijden. Het gaat bij dit
gebouw om symboliek en monumentaliteit,
maar evenzeer om functionaliteit en moder
ne bouwtechniek.
Wanneer men nu ook nog eens over de
grenzen ziet, dan valt op dat Radio Koot
wijk - na het zendstation in Nauen bij Ber
lijn - het tweede grote radiostation voor in

ternationale communicatie in Europa was.
Beide stations werden in samenwerking met
de Duitse firma Telefunken gebouwd;
'Kootwijk' ontstond aan de hand van de er
varingen die men in Duitsland had opge
daan en moest nog beter worden. De inge
nieurs streefden samen met Luthmann en
Emmen naar het ideale radiostation, dat
model moest staan voor verdere ontwikke
lingen. Telefunken was zó tevreden over het
resultaat, dat dit bedrijf zelfs heeft gepoogd
de exploitatie in handen te krijgen. Radio
Kootwijk is dus niet alleen uit architecto
nisch oogpunt, maar óók vanwege zijn ge
schiedenis een monument van internatio
naal belang.

Natuur versus cultuur
Dichtbij Radio Kootwijk staat een voorma
lig elektrisch onderstation dat vroeger
stroom doorgaf aan het zendgebouw. Enke
le maanden geleden heeft het energiebedrijf
de complete bovengrondse hoogspanning
en opgeruimd. Het had niet veel gescheeld
of het uit 1930 daterende onderstation, een
ontwerp van de Haagse architect H. Fels,
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was ook verdwenen.2 Tijdens dezelfde op
ruimingsactie verdwenen elders op de Veluwe vele masten; de leidingen werden - als
zij nog nodig waren -ondergronds gelegd.
Als wandelaar zoekt men nu vergeefs naar
zijn vertrouwde oriënteringspunten en de
bliksem slaat weer als vanouds in de boer
derijen.
Elders in Nederland worden nog veel
oudere elementen uit ons cultuurlandschap
verwijderd, met het doel een woest en ledig
land terug te krijgen. Zo streeft Staatsbos
beheer naar een 'hematurering' van het
Springendal bij Ootmarsum. Beken moeten
terugkeren naar een 'oorspronkelijke' staat,
compleet met overstromingen, ook als drie
honderd jaar oude molenlopen en molenge
bouwen in de weg staan?
Is Radio Kootwijk ook zo'n 'storend ele
ment' dat het 'terug naar de natuur' hin
dert? Een dergelijke opvatting zou een ern
stige vergissing zijn, want de 'echte' natuur
is hier allang verdwenen. Het zendterrein 450 hectare groot - is in 1918-1919 door een
groep van 150 werklozen met behulp van
de schop en een groot aantal kip karren ge
heel geëgaliseerd. Ondergronds werd een
web van koperen kabels aangelegd, ter com
pensatie van het probleem van de slecht ge
leidende bodem. Op het terrein, dat na deze
werkzaamheden zo plat als een pannenkoek
was, werden in een krans de masten ge
plaatst. Op zo'n 210 meter hoogte hing een
spinnenweb van kabels, dat zelfs vanaf de
Zuiderzee was te zien. Het zendgebouw,
met een toren van een bescheiden 29 meter
hoog, stond er midden onder. Rond het ter
rein plantte men dennenbomen en op de
grote vlakte werd Canadese vogelkers inge
zaaid. Muurtjes moesten het stuifzand uit
de koelvijver weren. Later bleek de vogel
kers zo expansief, dat deze de bijnaam 'bospest' kreeg. Hoewel natuurlijk niet iedereen
blij was met het nieuwe complex op de Veluwe, wijdde een auteur van het tijdschrift
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De Wandelaar enkele bijna poëtische woor
den aan het radiostation: 'Scherpe naalden
van ragfijn draadwerk prikken [...] den he
mel in, dragen hun zware antenne's hoog,
hoog boven het oude land: Radio Kootwijk.
Zij zijn een goed middel ter oriënteering,
deze nieuwe dingen'.4
De hoge masten met hun 'spinnenweb'
werden in april 1945 door de Duitse bezet
ter opgeblazen. Na de Tweede Wereldoor
log zijn uit de brokstukken nog weer twee
masten opgebouwd, waarvan de laatste in
1980 is gesloopt? Sindsdien stond er altijd
nog een aantal kleinere antennes, waardoor
'Kootwijk' als radiostation herkenbaar bleef.
Nu is alles weg. De uitgeklede machinehal
ziet er desolaat uit en er is een onwezenlijke
leegte om het gebouw. Het moderne cul
tuurlandschap Radio Kootwijk ligt er zon
der masten geamputeerd bij. Wat zou er be
ter bij dit monument passen dan de
vestiging van een nieuw zendstation? De
kans hierop is echter niet groot. De plannen
van KPN om het terrein beschikbaar te stel
len aan een buitenlandse commerciële langegolfzender zijn tot bij de hoogste instan
ties afgekeurd. Onlangs viel hierover het
definitieve besluit. De masten, die ongeveer
even hoog hadden moeten worden als hun
2 Zie ook: ƒ. Vredenberg, 'Architect Hendrik
Fels en de Provinciale Geldersche
Electriciteits-Maatschappij', Bijdragen en
Mededelingen van de Vereniging Gelre, deel
LXXXVn, 1996, p. 176-197.
3 H. Hagens, 'Papiermolengebouw in
Oudootmarsum bedreigd', Heemschut,
augustus 2001, p. 7.
4 J.L.A. Kremer, 'Het rijk der Angelen in
Nederland', De Wandelaar, jg. 8, februari
1936, nr. 2, p. 58.
5 C. de Haan-van der Meulen en L. Udo-van
der Sloot, Tussen zand en zenders. De
geschiedenis van Radio Kootwijk, Den Haag
1988, p. 104-105 en 122-123.
6 Industria, februari 2001, nr. 1, p. 4.
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voorgangers uit 1920, zouden geen 'ragfijn
lijnenspel', maar een aantasting van het
landschap zijn. Ook werd gevreesd voor
straling en storingen in de wijde omtrek,
onder andere in het 'Radiodorp', dat - mis
schien niet zo handig - aan particulieren is
verkocht. Terugkopen behoorde kennelijk
niet tot de opties. Hoewel het complex nog
steeds de bestemming van zendterrein
heeft, zijn met de negatieve uitspraak de
kansen voor aanverwante plannen klein ge
worden. Het zou niettemin de mooiste op
lossing zijn, misschien met iets lagere mas
ten en een meer 'nuttige' Nederlandse
publieke zender...

Vooruitzichten
Wanneer wij van 210 meter hoogte met bei
de benen op de grond terugkeren, zijn de
vooruitzichten voor Radio Kootwijk rond
uit slecht. Wie heeft er behoefte aan een af
gelegen hal van 23,50 bij 35 meter, als indus
triële activiteit vrijwel onmogelijk is én het
(toeristische) verkeer niet mag toenemen?
Vorig jaar hoorde ik een aardige suggestie:
zet er de apparatuur van een intemetprovider neer: geen mensen, geen verkeer en
goed beveiligde communicatie! Het klinkt
als de ideale oplossing, maar de infrastruc
tuur van kabels moet wel worden aangelegd
in een lange sleuf door de Veluwe. Zonder
medewerking van de overheid is zoiets niet
te realiseren.
Voor KPN blijft sloop een reële optie,
mocht er geen goede herbestemming en een
nieuwe eigenaar worden gevonden? We

mogen dan ook aannemen dat er naar ver
loop van tijd opnieuw een vergunning
wordt gevraagd. Het gaat hier immers om
een commercieel bedrijf, dat grote sommen
geld aan het onderhoud van een vooralsnog
nutteloos pand kwijt is. Een andere bedrei
ging is de weinig rooskleurige toestand
waarin dit bedrijf verkeert. Van de eigenaar
is dan ook geen redding te verwachten.
De situatie doet sterk denken aan 'Zon
nestraal', dat jarenlang aan zijn lot overge
laten stond te verkommeren. Nu eindelijk
een bestemming is gevonden en er ook geld
beschikbaar is, moeten grote delen bijna
worden herbouwd. Radio Kootwijk daaren
tegen is nog met een niet al te ingrijpende
restauratie te redden. Het is daarom van
belang deze kwestie niet te laten rusten en
ondanks de weinig opwekkende stand van
zaken te blijven aankaarten. Eén ding lijkt
zeker: zonder investeerders, maar ook zon
der overheidsinspanningen en overheids
steun zal dit voormalige rijksgebouw het
niet redden. Om dit alles 'aan te zwengelen'
is de inzet van organisaties als de Bond
Heemschut en het Cuypersgenootschap van
groot belang. Dat er brede interesse voor dit
monument bestaat, blijkt wel uit de grote
opkomst die er altijd is geweest, zowel bij
de Open Monumentendagen als bij techni
sche tentoonstellingen in het zendgebouw.
Radio Kootwijk is niet alleen een belangrijk
monument in de zin van de monumenten
wet, maar is ook geliefd bij een breed pu
bliek.

Maharishi verwoest deel rijksmonument St.-Ludwig Vlodrop
— Ton Wolswijk (Heemkundevereniging Roerstreek)

Al ruim vijf jaar is de Heemkundevereni
ging Roerstreek, samen met het Cuypersge
nootschap, de Bond Heemschut, het Burgercomité St.-Ludwig en anderen aan het

strijden voor het behoud van het voormali
ge College St.-Ludwig te Vlodrop (Limburg)
(zie ook Cuypersbulletin 1998-2a en -2b).
Door de gemeente Roerdalen werd op
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22 september 1998 een sloopvergunning in
het kader van de monumentenwet 1988 af
gegeven voor dit waardevolle kloostercom
plex. Bovengenoemde organisaties, de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
(RdMz), buurtbewoners maar ook Duitse ge
meenten en organisaties hebben bezwaar
aangetekend tegen deze sloopvergunning.
Nadat al eerder de bestuursrechter te
Roermond de monumentenorganisaties in
het gelijk, stelde heeft op 12 september 2001
de Raad van State het oordeel van de be
stuursrechter bevestigd. De Maharishi-organisatie trok zich echter weinig van deze
uitspraak aan en heeft kort na de uitspraak
van de Raad van State met beulballen voor
miljoenen guldens schade laten aanbrengen
aan de monumentale voorgevel van St.Ludwig.

Op 1 augustus 2001 heeft de Heemkundevereniging Roerstreek aan de gemeente
Roerdalen haar grote bezorgdheid kenbaar
gemaakt betreffende de ontwikkelingen
rondom St.-Ludwig. Directe aanleiding
voor het uiten van die bezorgdheid was het
door de gemeente Roerdalen verlenen van
een sloopvergunning voor het hoofdge
bouw van St-Ludwig in het kader van de
bouwverordening en de plaatsing door de
Maharishi-organisatie van vele grote open
afvalcontainers rondom het kloostercom
plex. De gemeente Roerdalen liet enige da
gen later weten dat ze naar aanleiding van
onze fax een extra controle hadden laten uit
voeren. Er waren geen zaken geconstateerd
die in strijd waren met de monumentenwet,
de (open!) containers waren bestemd voor
het opslaan van de inventaris van het ge
bouw.
Op 11 september werden wij door
buurtbewoners gewaarschuwd dat er hijs
kranen naar St.-Ludwig werden getranspor
teerd. Bij een controle door ons werd gecon
stateerd dat er inderdaad zeer zwaar
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materieel naar St.-Ludwig was en werd ver
voerd. Wij konden niet precies zien wat daar
gebeurde omdat wij door een particuliere
bewakingsdienst met honden op grote af
stand werden gehouden. Wat we wel con
stateerden was dat er aan de voorzijde van
St.-Ludwig grote kranen werden opge
bouwd en dat er graafwerkzaamheden had
den plaatsgevonden direct langs de linkergevel van het complex. Alles wees erop dat
er op korte termijn sloopwerkzaamheden
waren te verwachten. We hebben nog die
zelfde avond een spoedfax verzonden aan
het college van B&W met het dringende ver
zoek om op woensdagochtend 12 septem
ber direct ter plaatse te gaan controleren. Na
overleg met het Burgercomité St.-Ludwig
heeft ook deze organisatie B&W per e-mail
om directe actie verzocht. Woensdagoch
tend 12 september heeft de voorzitter van
het burgercomité St.-Ludwig om ca. 8.30 uur
telefonisch gecontroleerd of onze fax en hun
e-mail waren binnengekomen.Verder infor
meerde hij of men de inhoud van de fax en
de e-mail begreep en of men daar direct
werk van ging maken. Op alle vragen werd
bevestigend geantwoord. Achteraf bleek dat
ook diverse buurtbewoners de gemeente
Roerdalen hadden verwittigd van de ont
wikkelingen
Op 12 september 10.00 uur was de uit
spraak van de Raad van State betreffende
de sloopvergunning. Het antwoord was
duidelijk. Er mocht niet worden gesloopt.
Om 10.15 uur heeft de secretaris van het
Burgercomité St.-Ludwig die bij de uit
spraak aanwezig was de gemeente Roerda
len telefonisch op de hoogte gesteld van de
uitspraak van de Raad van State. Omstreeks
10.30 uur heeft hij de uitspraak naar de ge
meente Roerdalen gefaxt. Omstreeks die
zelfde tijd belde een van de buurtbewoners
naar de gemeente Roerdalen met de mede
deling dat de Maharishi-organisatie met
grof geweld was begonnen te slopen. Het
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zou tot ca. 11.30 uur duren voordat de ge
meente deze illegale sloopwerkzaamheden
liet stilleggen (de afstand gemeentehuis St.-Ludwig is nog geen 10 minuten per
auto). Ondertussen was er al voor miljoenen
guldens schade aangericht aan de voorzijde
van het complex. Luchtfoto's, die wij twee
dagen later hebben gemaakt (zie de voor
pagina van dit Cuypersbulletin), lieten heel
duidelijk zien dat de Maharishi-organisatie
alles in het werk had gesteld om in een zo'n
kort mogelijke tijd een zo groot mogelijke
schade aan te brengen. Liefst drie zware kra
nen met beulballen waren ingezet om het
verwoestende werk te doen.
Later zou de Maharishi-organisatie
meedelen dat ze de sloop betreurde en dat
alles op een misverstand berustte. De ge
meente Roerdalen liet bij monde van de
burgemeester en de wethouder van monu
mentenzaken weten kwaad te zijn op de
Maharishi-organisatie.
Feit blijft dat, ook al had de Raad van
State de sloop van dit rijksmonument wél
goedgekeurd, de Maharishi-organisatie
toch niet direct had mogen slopen. De ge
meente Roerdalen had namelijk diverse
voorwaarden in de sloopvergunningen op
genomen waaraan nog niet was voldaan.
De Maharishi-organisatie is de feitelij
ke schuldige van dit misdrijf. Maar ook de
gemeente Roerdalen gaat in dezen zeker
niet vrijuit. Ze waren op tijd gewaarschuwd
maar hebben geen maatregelen genomen.
Dit is des te kwalijker omdat de Maharishiorganisatie in het verleden al meerdere
malen heeft laten blijken zich weinig van de
wet- en regelgeving aan te trekken. (De ge
meente Roerdalen heeft gedurende de afge
lopen 5 jaar bij alle procedures rond St.Ludwig duidelijk de zijde van de
Maharishi-organisatie gekozen en niet na
gelaten daar waar ze maar kon deze organi
satie te steunen, terwijl de belangen van het
monument consequent werden gebagatelli

seerd of zelfs genegeerd.)
Hoe nu verder? De schade loopt in de mil
joenen guldens maar is herstelbaar. Het
eerst moeten er nu consoliderende maatre
gelen worden genomen om de schade door
weer en wind en eventuele andere negatie
ve invloeden zoveel mogelijk te beperken.
Door de RdMz is inmiddels een schaderapport opgesteld met een zevental aanbevelin

gen.

Volgens de gemeente Roerdalen zal de
Maharishi-organisatie medewerking verle
nen aan deze consolidatie. Het is de ge
meente Roerdalen die nu zal moeten zorgen
voor een duidelijke omschrijving van de uit
te voeren werkzaamheden. Ook zal de ge
meente Roerdalen toezicht moeten houden
op de werkzaamheden en bij afwijkingen
handelend moeten optreden. Liever zouden
wij zien dat de RdMz of een door de RdMz
aan te wijzen onafhankelijke deskundige dit
toezicht ter plaatse voor haar rekening nam,
want elf jaar ervaring in de gemeentelijke
monumentencommissie van Roerdalen en
vijf jaar actie voeren voor het behoud van
St-Ludwig hebben geleerd dat controle en
handhaving niet het sterkste punt is van de
gemeente Roerdalen en dan drukken we
ons nog voorzichtig uit.
Wat betreft de procedure rondom de
sloopvergunning zullen B&W van Roerda
len een nieuwe beslissing moeten nemen,
rekening houdend met de uitspraken van de
bestuursrechter en de Raad van State. Voor
het verloop van deze procedure zijn ver
schillende scenario's denkbaar die in het
ergste geval weer jaren kunnen duren.
Over het herstel van de schade zal de
rechter zich moeten buigen evenals over de
strafrechtelijke kant van de zaak. Wat dit
laatste betreft is er door diverse instanties
(o.a. het Cuypersgenootschap en de Heemkundevereniging Roerstreek) aangifte ge
daan bij justitie met het uitdrukkelijke ver-
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zoek deze zaak niet te seponeren. Ook de
Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan de
verantwoordelijke bewindslieden.
Voor de monumentenorganisaties is het
nu zaak om druk op de ketel te houden en
te zorgen dat zowel de Maharishi-organisa-
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tie alsook de gemeente Roerdalen niet de
kans krijgen door allerlei procedures de
zaak ellenlang te rekken en daardoor het
herstel van de schade op de lange baan te
schuiven. Wordt vervolgd ...

Renaissance der Gotik. Ferdinand Langenberg
Boekbespreking
— Antoine Jacobs
Tussen 30 mei en 29 augustus 1999 werd in
het 'Museum für Kunst und Kulturge
schichte Goch' een tentoonstelling gehou
den onder de titel 'Renaissance der Gotik.
Ferdinand Langenberg. Neugotik am Nie
derrhein'. Onder deze titel verscheen onder
redactie van Stephan Mann e.a. ook een ten
toonstellingscatalogus. De catalogus bestaat
uit drie delen, die twaalf bijdragen bevatten
van diverse auteurs. Het eerste deel bestaat
uit een biografisch artikel over Langenberg.
In het tweede deel staat een reeks artikelen
over de neogotiek in het algemeen en de
ontwikkelingen in het Nederrijnse gebied in
het bijzonder, alsmede enige case-studies
over de werken die Langenberg uitvoerde
(in Venlo (Martinuskerk), Düsseldorf, Keu
len, Münster en Altenberg), de neogotische
innovaties in de beeldhouwkunst en de con
tacten tussen Langenberg en de Frankfurtse
kenner van middeleeuwse kunst, pastoor
E.F.A. Münzenberger. Het derde deel van de
catalogus bestaat uit een toelichting van 24
tentoongestelde werken en ontwerpen van
Langenberg.
Ferdinand Langenberg (1849-1931) uit
Goch verblijft tussen 1863 en 1867 in Box
meer (in het atellier van Beuijssen) om zich
in het beeldhouwen te bekwamen. Tussen
1872 en 1876 studeert hij in München, waar
hij in 1873 een gouden medaille wint. Terug
gekeerd in Goch opent hij in 1877 een steenhouwerswerkplaats. Met een Anna-altaar

breekt Langenberg door op de te Münster
gehouden 'Katholikentag' van 1885. De op
drachten stromen binnen en de steenhou
werij wordt omgezet in een atelier voor altaarbouw, dat in 1886 veertien werknemers
telt en in 1900 gegroeid is tot dertig arbei
ders. In de loop van de tijd neemt Langen
berg een reeks grotere en kleinere opdrach
ten aan, voornamelijk in het Rijnland, maar
ook in Venlo (Martinuskerk) en Maastricht
(O.L. Vrouwekerk). Langenbergs grootste
werk stond in de Keulse Sankt-Aposteln,
waarvoor hij in 1911 het tijdens de Tweede
Wereldoorlog verwoeste neoromaanse
hoogaltaar creëerde. Ferdinand Langenberg
droeg in 1925 de leiding van de werkplaats
over op zijn zoon. Hij overleed in 1931. Na
dat in 1936 ook kapelaan Windhausen ge
storven was, sloot het atelier de poorten.
Renaissance der Gotik geeft een goed
beeld van Langenbergs atellier, dat tot de
grootste van het Nederrijnse gebied gere
kend moet worden. De studie van Mann
biedt interessant vergelijkingsmateriaal
voor de kunst- en cultuurhistoricus die zich
bezig houdt met neogotische beeldhouwatelliers.

Stephan Mann e.a., Renaissance der Gotik.
Ferdinand Langenberg. Neugotik am Niederrhein,
Goch 1999, 175 pp., ill. (z/w en kleur),
paperback, ISBN 3-926245-42-5, DM 36,—.

St.-Catherinakerk te Wellerlooi (Bergen Limburg) uit 1953, architect P.H. Weegels

Locus iste a deo factus est
Project 'Limburgse kerken na 1940'
— Bart Wiekart en Antoine Jacobs

I

Lang nadat het "locus iste" heeft geklonken,
de graduale van hun kerkwijding, worden
de kerken niet alleen functioneel als gebouw
bekeken, maar zullen de namen van de ar
chitecten en de parochie eromheen als maat
gevende factoren voor de kerken gaan gel
den. Dat Limburg een mooie traditie heeft
in de na-oorlogse kerkenbouw was iets, dat
velen al vermoedden. We hoeven maar de
namen van Boosten en Peutz, of Kayser en
Schwencke te noemen en menig hart gaat
sneller kloppen. Er zijn er meer, die zich ver
dienstelijk hebben gemaakt, maar wat is
hun positie ten opzichte van de rest? Hoe is
de kwaliteit van de architectuur en de litur
gische dispositie? En hoe is de positie van

de kerkenbouw van na de oorlog te verkla
ren in de tijdgeest?
Zielzorg na de oorlog, dat was herstel
van de katholieke volkskerk in het zich her
stellende Limburg. De schade door beschie
tingen en vernielingen en 'Sprengungen'
was groot, maar met voortvarendheid werd
Limburg hersteld. En uitgebreid. In de eer
ste jaren na de oorlog begonnen niet alleen
de mijnen weer te produceren, maar kwam
ook industrie naar het zuiden. Dit bracht een
stroom arbeiders naar deze provincie, die
voor een deel van het Limburgse platteland
afkwam. De rest kwam van buiten Limburg,
zelfs van buiten Nederland. Behalve huis
vesting moest ook de zielzorg gegarandeerd
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worden. De nieuwbouwwijken uit de We
deropbouw (1940-1965) werden daarom
veelal opgezet als parochies.
De Wederopbouwperiode en de perio
de daarna zijn nog nauwelijks onderzocht.
Welke objecten interessant zijn en welke niet
is daarom niet bekend. In Limburg werden
vele nieuwe parochies gebouwd en dat was
een opvallend verschil met de wijken boven
de rivieren. De parochie was kleiner van
opzet en de kerk was pontificaal aanwezig.
Het overgrote deel van deze kerken zijn nu
nog in gebruik, maar de toekomst is onze
ker. Daarom heeft de provincie Limburg
opdracht gegeven een onderzoek naar alle
parochiekerken te doen. Het doel is, in een
algemeen vergelijkend onderzoek de waar
de van deze objecten te bepalen. Het eind
rapport zal door de provincie Limburg ge
bruikt worden ter verdere beleidsbepaling.
In het onderzoek is de totale nieuw
bouw van bedehuizen van 1940 tot heden
opgenomen, dus niet alleen de Wederop
bouwperiode, al werden toen wel de mees
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te kerken gebouwd. Het merendeel van de
kerken is katholiek, maar voor de protestants-christelijke gemeenschap werden
eveneens een aantal kerken gebouwd. Ook
werden twee synagogen herbouwd. De laat
ste katholieke kerk stamt uit 1993, maar
noch bij de katholieken, noch bij de protestants-christelijke denominaties, noch bij het
Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
zullen naar verwachting nog nieuwe gebou
wen in gebruik worden genomen. Omdat
daarmee een bouwperiode is afgesloten,
wordt deze hele periode opgenomen. De
moslimgemeenschap laat een tegenoverge
steld beeld zien. De moskee in Tegelen staat
aan het begin van wat mogelijk een bouwtraditie gaat worden, dus daarom wordt ook
deze beschreven. Meer dan 200 bedehuizen
zullen worden beschreven, bezocht en ge
fotografeerd en op hun merites worden be
oordeeld. Het rapport, dat wordt samenge
steld door Bart Wiekart en Antoine Jacobs,
zal in 2003 aan de provincie worden aange
boden.

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

wing van de dakconstructie van de Ridder
zaal, werd na aanhoudende kritiek binnen
een halve eeuw vervangen door een recon
structie van de oorspronkelijke houten kap.
Hetty Berens' proefschrift is een expli
ciete poging tot 'rehabilitatie' van Rosé, en
misschien daarom ook wel hier en daar te
veel uit de verdediging geschreven. Geluk
kig overheerst deze insteek nergens. Gron
dig en uitgebreid worden het leven en de
carrière van Rosé, die lange tijd stadsarchi
tect van Rotterdam was, en later ook Rijks
bouwmeester beschreven, met veel aan
dacht voor de felle discussies die hij met zijn
projecten steeds weer opriep. Deze histori
sche context van een moeizame, maar aan
houdende strijd voor vooruitgang, die met
name blijkt uit een stroom visionaire uitbrei
dingsplannen voor Rotterdam, waarvan
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nauwelijks iets is uitgevoerd, vormt de rode
draad in het boek. De meer architectuurtheoretische kant van de zaak, Roses ont
werpopvattingen, zijn daardoor (bewust)
wat naar de achtergrond verdwenen. Hier
voor wordt verwezen naar het werk van
Auke van der Woud en Coert Peter Krabbe.
Misschien heeft Berens' studie daardoor wat
aan diepgang verloren, maar de intensiteit
van het architectonische leven van Rosé
komt zo des te duidelijker naar voren.

H.E.M. Berens, W.N. Rosé 1801-1877.
Stedenbouw, civiele techniek en architectuur, NAi
Uitgevers Rotterdam 2001, ISBN 90-5662-230-7.
PS. Zoals op pagina 5 in dit blad is te lezen, is
momenteel in het NAi een tentoonstelling aan
Rosé en zijn werk gewijd, die in samenhang
met dit boek is opgezet.

Mijnkathedralen in Belgisch Limburg
Katholieke kunst en moderniteit
Deel 2: de plaats van de mijnkathedralen in de interbellum-kerkenbouw
— Patrik Jaspers

W.N. Rose 1801-1877. Stedenbouw, civiele techniek en
architectuur
Boekbespreking
— Vladimir Stissi

Willem Nicolaas Rosé is waarschijnlijk de
minst bekende van de groten uit de Neder
landse architectuurgeschiedenis van de ne
gentiende eeuw. Dit heeft hij zeker voor een
deel te danken aan de neogotische en neorenaissancistische collega's die het architec
tuurdebat nog tijdens zijn leven steeds meer
gingen bepalen, onder wie natuurlijk Cuypers c.s.. Zij vonden Roses meestal meer
klassicistische bouwstijl ouderwets, en had
den weinig waardering voor diens techno
logische vernieuwingsdrang, die overigens

ook regelmatig tot mislukte experimenten
leidde. Belangrijk voor het vergeten van
Roses werk is ook geweest dat zoveel ervan
al snel gesloopt is, of in het weggebombar
deerde Rotterdamse centrum stond. Het be
kende tehuis Bronbeek bij Arnhem en het
voormalige Ministerie van Koloniën bij het
Binnenhof zijn Roses enige twee belangrij
ke ontwerpen die nog bestaan. Ook hier
hebben collega's een rol gespeeld overigens:
één van Roses meest prestigieuze projecten,
een 'moderne' neogotische ijzeren vemieu-

Op zaterdag 17 maart 2001 organiseerde het KADOC (Katholiek Documentatie- en Onder
zoekscentrum) uit Leuven een studiedag naar de zogenoemde mijnkathedralen in de Bel
gische provincie Limburg. Naast historicus Bert van Doorslaer verzorgde kunsthistoricus
Patrik Jaspers hier een voordracht. 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, besprak hij hun inrichting en stond
hij stil bij de vraag in welke mate deze kerkgebouwen te plaatsen zijn in de nieuwe liturgi
sche beweging. Het bezoek aan drie mijnkathedralen werd op deskundige wijze door Jas
pers geleid. Wij danken Patrik Jaspers dat we het artikel waarop zijn verhandeling is geba
seerd mochten opnemen. In dit bulletin het tweede deel. In Cuypersbulletin 2001-2 werd het
deel geplaatst met betrekking tot totstandkoming en bouwgeschiedenis van de vijf gebouw
de mijnkathedralen. (Rens Swart)

Wat verstaan we onder moderne
kerkbouw in het interbellum ?
Hoewel tot op vandaag weinig of geen on
derzoek verricht werd naar dit onderwerp,

willen we trachten enkele krachtlijnen be
treffende kerkbouw in het interbellum aan
te geven. Daar we onze gegevens verkregen
door een fragmentarische en weinig syste
matische studie van literatuur over liturgie,
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architectuur en kerkbouw, dient te worden
opgemerkt dat deze krachtlijnen niet als ab
soluut verstaan mogen worden maar slechts
een eerste aanzet zijn die kan inspireren tot
verder onderzoek.
Uit de literatuurstudie menen wij te
mogen besluiten dat het moeilijk is iets zin
nigs te zeggen over interbellum kerken
bouw zonder aandacht te besteden aan de
volgende elementen: de liturgische bewe
ging, de technische vooruitgang en de stijl
opvatting.
De liturgische beweging vindt haar oorsprong
in de oproep van Paus Pius X van 1903 om
"alles in Christus te herstellen". Hij spoor
de de clerus aan te streven naar de herop
bloei van het Katholieke geloof door te wa
ken over de waardigheid van het
kerkgebouw en van de liturgie. Hij zag in
de actieve deelname van de gelovigen aan
de liturgie een wapen ter bestrijding van het
om zich heen grijpende individualisme.’
De liturgische beweging presenteerde
zich onder de volgende vormen. In eerste
instantie wilde zij de liturgie uitzuiveren en
hervormen door na te gaan hoe deze histo
risch gegroeid was. Men stelde "In 't verle
den ligt het heden, uit het oudere straalt ons
de betekenis van het nieuwe tegen."12 Bij het
zoeken naar de wortels van de liturgie her
ontdekte men de vroegchristelijke liturgie
van de Constantijnse tijd, die men als na te
volgen ideaal ging stellen. In de jaren '20 en
'30 zag men de deelname van de Christelij
ke gemeenschap als belangrijkste kenmerk
van de Constantijnse liturgie en dit in tegen
stelling met de Middeleeuwse liturgie waar
de gelovigen meer aandacht gingen beste
den aan persoonlijke devotie.
Naast de herbronning van de liturgie
hechtte men uitermate veel belang aan het
creëren van een waardige omgeving voor
het vieren van de liturgie. Deze omgeving,
zijnde het kerkgebouw, moest zo ingericht
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zijn dat het de actieve deelname van de ge
lovigen aan de liturgie bevorderde. De zorg
voor deze 'omgeving' beperkte zich niet tot
de kerkarchitectuur maar omvatte eveneens
de inrichting van de kerk, de paramentiek
en de liturgische muziek.3 De liturgie wordt
zo tot "... het volledige schoonheidsspel,
waar alle onderdelen in harmonische sa
menwerking zijn."4
Hoewel de liturgische beweging zich in
eerste instantie manifesteerde als een esthe
tische aangelegenheid, is de schoonheid der
kerk en van de liturgie niet het uiteindelijke
doel maar slechts middel. Haar doel was te
komen tot het 'herkerstenen' van de samen
leving door middel van de actieve deelna
me van de gelovigen aan de eucharistie. De
liturgische beweging stond uiteindelijk ten
dienste van de Katholieke Actie. "Van het
altaar moet de zending uitgaan tot de ka
tholieke actie, want hier werd de kreet ver
nomen: gij zijt een uitverkoren geslacht, een
koninklijk priesterdom! Gij zult verkonden
de grootsche werken van den Heer, want u
heeft Hij geroepen uit de duisternis tot in
zijn wonderbaar licht! (1 Petr. 2.9) De we
reld heiligen! Hoe groot is onze roeping !"5
De liturgische vernieuwing werd als
het ware ingeschakeld in een reformistische
maatschappijopvatting. "De liturgie is het
geneesmiddel voor het verziekte mensch
dom. Zij is het 'levende water' dat opspringt
uit ons binnenste, als we gaan tot den Chris
tus. Laat 't zieke menschdom weer eens lek-

1 Dom L. Beauduin, La piété de l'église: principes
et faits.
2 Mgr. G Callewaert, Liturgische beweging. Wat
ze niet is. - Wat ze wel is en moet zijn, p. 11.
3 Mgr. C. Callewaert, op.cit.
4 Donna M. Ursula, Liturgie en Kunst.
5 Dom A. Redlick, De mis als levensbron.
6 Donna M. Ursula, op.cit.
7 Dom S. Braun, Le mobilier sacré des églises
nouvelles, p. 159.
8 Dom S. Braun, op.cit., p. 150.
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Het portaal van de Ste.-Barbarakerk in Eisden (foto's Rens Swart)
ker plonsen in 't sprankelende bad der li
turgie en inzuigen het levengevende
vocht".6 In dezelfde zin spreekt Sébastien
Braun: "S'il est vrai que notre société mar
che vers un ordre nouveau, les églises de
notre temps ... contribueront grandement à
façonner cette société suivant le Christ. On
l'a dit très bien: telle église, telle liturgie; tel
le liturgie, tel peuple."7
De liturgische beweging verwelkomde en
thousiast de technische vernieuwingen op het
vlak van de architectuur. In de eerste decen
nia van de twintigste eeuw zien we voor het
eerst het gebruik van gewapend beton in de
kerkbouw. Voor Frankrijk zijn de betonnen
kerken van de gebroeders Perret genoeg
zaam bekend. In België zijn de kerken van
Bléharies (Henri Lacoste, 1924-26) en Zonnebeke (Huib Hoste, 1925) vroege voorbeel
den van het gebruik van gewapend beton

in de kerkbouw. Aanvankelijk stelt men zich
de vraag of een onedel materiaal als beton
gebruikt mag worden bij de kerkenbouw,
maar al snel ziet men in dat de voordelen
ervan onmiskenbaar zijn.
Het gebruik van een overspanning van
het kerkschip in beton was namelijk uiter
mate geschikt om de doelstellingen van de
liturgische beweging, namelijk de actieve
deelname van de gelovigen aan de liturgie,
in de praktijk te brengen. Door een over
spanning in gewapend beton verkreeg men
een breed en kort schip, zonder zijbeuken,
zodat alle gelovigen het hoofdaltaar konden
zien.8
Een bijkomende stimulans tot het ge
bruik van gewapend beton was de relatief
lage kostprijs en de snelle uitvoering.

Zowel het teruggrijpen naar de vroegchris
telijke liturgie door de liturgische beweging

19

20

2001-3

als het gebruik van gewapend beton had
den invloed op de stijlopvatting. In de litera
tuur van de jaren '20 en '30 kreeg de vraag
naar de stijl waarin een kerk gebouwd
moest worden minder aandacht. Desalniet
temin kan men hier twee strekkingen onder
scheiden. Er zijn de eerder 'modernisten',
die opteren voor het gebruik van de eigen
tijdse architectuurtaal en de eerder 'traditio
nalisten' die eveneens een eigentijdse archi
tectuurtaal eisen, echter steeds geïnspireerd
op het verleden. Wat betreft de eisen van de
liturgische beweging en van de moderne
technieken bestond er een grote mate van
eensgezindheid tussen beide kampen. Het
onderscheid tussen beide strekkingen was
enkel gelegen in de stijlopvatting.
De eerder 'modernisten' kennen we via
de standpunten die Huib Hoste in verschil
lende artikels betreffende kerkenbouw heeft
uiteengezet.’ Hoste eiste voor de kerkbouw
een eigentijdse vormgeving, omdat enkel
een origineel kunstwerk God waardig is.
Zijn opvatting over de stijl van kerken defi
nieerde hij echter enkel in negatieve zin
door het afwijzen van elke stijlnabootsing.
Het is daarom moeilijk zich een beeld
te vormen van wat Hoste in de jaren '30 ver
stond onder deze eigentijdse architectuurstijl. Of Hoste zijn eigen architectuurtaal van
die periode geschikt achtte voor de kerk
bouw valt te betwijfelen. Als representatief
gebouw had de kerk in zijn ogen een sym
boolwaarde, hetgeen zich moest uitten in
een aangepaste vormgeving. De vormge
ving van de enige kerk die Hoste bouwde,
namelijk de kerk van Zonnebeke (1925) was
in zijn eigen ogen in de jaren '30 blijkbaar
achterhaald. Hij bracht namelijk kritiek uit
op de voorbeelden waarop hij deze kerk in
spireerde, zijnde de kerken van Kropholler
en zelf presenteert hij deze kerk niet als na
te volgen voorbeeld. Het illustratiemateri
aal bij de verschillende artikels van Hoste is
zeer verscheiden en hangt een internatio
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naal beeld op waaruit echter evenmin een
eenduidige stijlopvatting naar voren komt.
Tot slot dient vermeld te worden dat
ook Hoste een beroep deed op het begrip
'traditie' om het gebruik van de eigentijdse
stijl te verantwoorden. De enige traditie die
de kerkbouw kent was volgens hem hierin
gelegen dat ze steeds gebruik maakt van de
stijl van de eigen tijd. Door te opteren voor
de moderne stijl in de kerkenbouw, was men
in de ogen van Hoste een uitermate ortho
dox traditionalist.
De andere eerder 'traditionalistische'
stijlopvatting werd ontwikkeld binnen de
liturgische beweging zelf. Van der Donck10
bijvoorbeeld, stelde in zijn geschriften over
liturgie en kerkenbouw dat een eigentijdse
architectuur wenselijk was en verantwoord
de dit eveneens door te verwijzen naar het
verleden, waar de kerken steeds in de stijl
van de eigen tijd gebouwd werden. Van der
Donck relativeerde deze uitspraak echter
onmiddellijk door het volgende te stellen:
"Uit de traditie der kristelijke eeuwen zal de
architect principes halen, die nu nog hun
volle waarde behouden; zonder daarom
slaafs de oude vormen na te bootsen ... Tot
den godvruchtigen bezoeker moet de kerk
een taal spreken, die iets zegt, een taal van
onzen tijd, die hem duidelijk, maar toch vol
wijding en waardigheid, wijst op de groot
heid en de goedheid van God, die deze
plaats tot woontent koos."11 Eigentijdse ker
kenbouw dus, maar geïnspireerd op de tra-

9 Fonds Huib Hoste, Universiteitsarchief K.U.
Leuven. H. Hoste, Y a-t-il une architecture
religieuse de ce temps, p. 5-6. H. Hoste,
Kerkenbouw, p. 183-190. H. Hoste, Kerken van
onzen tijd, p. 285-287.
10 E. Van der Donck, Parochieliturgie.
11 E. Van der Donck, op.cit., p. 29.
12 E. Van der Donck, op.cit, p. 77.
13 Bdtir
14 M. Schmitz, L'architecture moderne en
Belgique.
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De fraaie kapitelen van de balustrade van de
orgeltribune in de Ste.-Barbarakerk te Eisden

ditie. Welke vorm de eigentijdse architec
tuurtaal uiteindelijk diende aan te nemen,
zei Van der Donck evenmin. Hij liet dit over
aan de persoonlijke opvatting van de archi
tect die een kunstenaar diende te zijn.
Kenmerkend voor de moderne kerk
bouw was volgens Van der Donck het vol
gende: "Een ding vindt men echter steeds
terug: doelmatigheid in de constructie, so
berheid in de versiering, oprechtheid in de
gansche verschijning. En dat is het, wat u
doet uitroepen van zoohaast ge de oogen
opslaat: 'een modem gebouw'! De klare
constructieve lijn heeft u dadelijk te pakken.
Misschien is alles wel een beetje stijf, wat
naakt; maar het geheel werkt rustig en ern
stig, zooals alles wat oprecht is."12
Hoewel er zich dus op het vlak van de
theorievorming twee tegengestelde stijlen
opvattingen aftekenen, is het onderscheid in
de praktijk niet duidelijk. Geen van beide
opvattingen bepaalde eenduidig de vorme
lijke eisen waaraan de architectuur van een
kerk diende te voldoen. Toch opteerden bei
de strekkingen voor een eigentijdse archi
tectuurtaal. De modernisten verantwoord
den deze keuze door te stellen dat de enige
traditie in de kerkbouw het gebruik van de
eigentijdse architectuurtaal was, de traditio
nalisten door hun eigentijdse architectuur
taal te inspireren op voorbeelden uit het ver
leden.
Wanneer we echter de literatuur uit de
jaren '30 bekijken die een overzicht geeft van
de kerkbouw zonder daarom deel te nemen
aan het discours over stijl en vormgeving,
krijgen we een zeer gevarieerd beeld. Een
themanummer van Bdtir bijvoorbeeld,13
toonde aan de ene kant St.-Suzanna in
Schaarbeek (Combaz), St.-Augustinus in
Vorst (Guiannotte en Watteyne) en St.-Jan de
Doper in St.-Jansmolenbeek (Diongre), vol

gens de modernistische architectuurgeschiedschrijving zowat de enige waardevol
le bijdragen tot de kerkelijke architectuur
van het interbellum. Maar ook over de vol
gende kerken, tot op vandaag verguisd om
wille van het gebruik van baksteen en tradi
tioneel ogende boogvormen, werd met lof
gesproken: de H.-Drievuldigheidskerk in
Berchem (Van Meel), de kerk der Monfortanen in Kontich-Kazeme (Van der Voordt),
O.L.Vrouw Boodschapkerk in Elsene (Dam
man), de kerk van Dieghem-Loo (Julien De
Ridder), de kerk van Pontisse (Toussaint) en
de abdij van Cordemoy (Vaes). Ook het
overzicht dat Marcel Smitz in 1937 gaf van
de Belgische kerkbouw is even gevarieerd.14
Bij het invullen van het begrip 'moder
ne kerkenbouw' dienen we daarom mijns
inziens afstand te nemen van de opvattin
gen van de modernistische architectuurgeschiedschrijving die tot op vandaag slechts
aandacht besteedde aan die kerken met
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meer uitgesproken modernistische kenmer
ken waarbij de andere kerken verguisd wer
den als behorende tot de neo-stijlen. Voor
Brussel kent men tot op vandaag enkel de
volgende kerken: St.-Jan de Doper in StJans-Molenbeek (Diongre), St.-Suzanna in
Schaarbeek (Combaz) en St.-Augustinus in
Vorst (Guianotte en Watteyn). Voor Vlaan
deren had men belangstelling voor de Boodschapkapel in Heverlee, de Heilig Hartkerk
in Lier en de St.-Walburgakerk in Antwer
pen, alle naar ontwerp van Flor Van Reeth
terwijl in Wallonië in het interbellum blijk
baar geen enkele kerk van betekenis ge
bouwd werd.15
We moeten er naar streven de totaliteit
van de interbellum kerkbouw te bestuderen
om op basis van eigentijdse opvattingen de
betekenis en het belang van de afzonderlij
ke gebouwen te bepalen zonder daarbij
onze persoonlijke hedendaagse opvattingen
over 'moderne architectuur' te sterk te la
ten meespelen. Pas wanneer op dat vlak de
nodige resultaten bereikt zullen zijn zal het
mogelijk zijn een gefundeerd waardeoor
deel over de afzonderlijke kerkgebouwen
uit te spreken.

rale lijnen van het koor en te Zwartberg en
Beringen wordt de aandacht op het altaar
getrokken door een monumentaal dborium.
In elk van de vier kerken is de doopka
pel als een afzonderlijke ruimte ingericht,
voorzien van een afzonderlijke toegang en
rijkelijk versierd. Dit alles om te voldoen aan
de oude liturgische eisen en om aan de
doopliturgie de nodige luister te verlenen,
in overeenstemming met het belang van dit
sacrament.
Ook met betrekking tot de heiligenbeel
den toont zich de invloed van de liturgische
beweging die de actieve deelname aan de
liturgie wilde zien domineren over de per
soonlijke devotionele praktijken. In Eisden
zien we enkel heiligenbeelden in vier nis
sen bij de zij-ingangen, in Waterschei zijn de
heiligenbeelden, behalve een beeld van het
H.Hart en van O.L.Vrouw tegen de boog
van het koor, verbannen naar de zijaltaren.
Ook in Zwartberg zijn de heiligenbeelden
gegroepeerd in de kooromgang. En in Be
ringen zijn zelfs geen heiligenbeelden meer
aanwezig.
Maar ook in details zien we de invloed

De mijnkathedralen als moderne
kerkbouw in het interbellum.

15 Andere kerken met uitgesproken
modernistische kenmerken, zoals de kerk
van Dessel-Witgoor en de St.-Antoniuskerk
in Seraing naar ontwerp van Stan Leurs en
een kerk naar ontwerp van Raphaël
Verwilgen in St.-Niklaas, zijn onbekend
voor de modernistische geschiedschrijving,
hetgeen er op wijst dat hun oordeel niet
gebaseerd is op een algemene studie van de
interbellum kerkbouw, maar uitgaat van een
toevallige bekendheid met deze of gene
kerk.
16 We spreken hier enkel over de kerken van
Eisden, Waterschei, Zwartberg en Beringen.
Op de kerk van Winterslag lijken deze
criteria minder van toepassing te zijn.
17 Z.N., Limburg, p. 121.
18 H. Leynen, Nieuwe kerken in de Kempische
kolenmiin-cités, p. 179-186.

Laten we de mijnkathedralen aan de hier
boven beschreven kenmerken van de mo
derne kerkbouw toetsen.16
De kerken van Eisden, Waterschei,
Zwartberg en Beringen voldoen ruim
schoots aan de eisen die door de liturgische
beweging aan een moderne kerk gesteld
werden. Het grondplan is telkens zo opge
vat dat het hoofdaltaar vanuit geheel de
kerk goed zichtbaar is. Het hoofdaltaar
wordt daarenboven steeds beklemtoond,
waardoor het verschijnt als de essentie van
de kerk. In Eisden wordt het bekroond door
de massieve toren, in Waterschei tekent het
zich duidelijk af tegen de klare architectu-
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Koor vd Christus Koningkerk te Waterschei
van de liturgische beweging. Het enige nut
van de wijdingsstenen bijvoorbeeld, is het
opluisteren van de liturgie van de kerkwij
ding. En net daarom wordt hieraan in het
interbellum veel belang gehecht.
Wat betreft de technische aspecten van
de architectuur en van de uitrusting zijn de
mijnkathedralen in lijn met de technische
mogelijkheden van het interbellum. De ker
ken zijn gebouwd in gewapend beton dat
bekleed werd met metselwerk. In Zwart
berg en Beringen zijn zelfs de glasramen uit
gevoerd in een vernieuwende techniek.
Daarenboven waren de kerken voorzien van
'modem comfort' zoals geluidsversterking,
verwarming, sanitair en fietsenstalling.
De mate waarin de moderne technie
ken een rol speelden in de vormgeving van
de architectuur is bepalend voor het ant
woord op de stijlvraag.
De kerk van Eisden presenteert zich als
een massief volume in baksteenmetselwerk
waarbij op geen enkele plaatst zichtbaar is
dat er gebruik werd gemaakt van een betonskelet.
Bij de kerk van Waterschei zien we het
tegenovergestelde. De structuur in gewa
pend beton is hier overal zichtbaar en de
vormgeving die daaruit resulteerde is ver
nieuwend en eigentijds. De kerken van
Zwartberg en Beringen nemen een tussen
positie in. Het betonskelet is niet zichtbaar
gelaten, maar toch verwijst de vormgeving
van de architectuur naar de gebruikte tech
nieken, onder meer via de monumentale
bogen die het schip overspannen.
Desalniettemin kunnen alle vier deze
kerken gerekend worden tot de moderne
kerkbouw uit het interbellum, waarbij in
Eisden meer belang gehecht werd aan het
herscheppen van de ideale middeleeuwse
kerk terwijl in Waterschei geopteerd werd
voor een eigentijdse vormentaal. In Zwart

berg en Beringen wordt de historische inspi
ratie gebruikt voor het creëren van een ori
gineel en eigentijds gebouw. Niettegen
staande de historische inspiratie van een
aantal van de mijnkathedralen werd de stijl
van deze kerken door de tijdgenoten erva
ren als eigentijds en nieuw, hoewel we hier
natuurlijk niet te doen hebben met moder
nisme in de strikte zin van het woord. In het
overzichtswerk Limburg uit 1953 lezen we
het volgende: "... werden in de mijncités
allerprachtigste moderne kerken gebouwd
..." en "De kerken van Zwartberg en Berin
gen ... zijn zo mogelijk nog moderner van
opvatting dan Waterschei".17 Hubert Ley
nen verwoordde het in 1948 als volgt: "...
vier mooie nieuwe kerken ... die alle vier
echte meesterstukken van moderne reli
gieuze bouwkunst zijn."18

Besluit
In de totaliteit van de Belgische interbellum

23

24

Cuypersbulletin

2001-3

kerkenbouw presenteren de mijnkathedra
len zich niet als zijnde enorm vooruitstre
vend doch evenmin als zijnde uitzonderlijk
traditioneel. Binnen de Limburgse interbel
lum kerkenbouw zijn het evenmin de enige
voorbeelden van vernieuwende architec
tuur. Ook Karei Gessler (Maaseik) en Jos.
Deré (Hasselt) evolueren in de jaren '30 van
neogotische naar moderne kerkenbouw.
Wel belangrijk lijkt de schaal van de bouw
werken, de omvang van het bouwprogram
ma en de rijkdom van de vormentaal die
mijns inziens in deze periode op geen enke
le andere plaats in Limburg te zien was.
Ook het gegeven dat de mijnkathedra
len gezien kunnen worden als een soort van
staalkaart van de opvattingen die gangbaar
waren binnen de interbellum kerkbouw
maakt het fenomeen van de mijnkathedra
len des te interessanter.
Daarenboven kan men stellen dat de
verschillende mijnkathedralen een belang
rijke plaats innemen binnen het oeuvre van
de respectievelijke architecten. Voor Henri
Lacoste bijvoorbeeld, waren de kerken van
Zwartberg en Beringen de belangrijkste op
drachten voor de periode 1935-1945. Voor
Gaston Voutquenne was de Christus Ko
ningkerk duidelijk zijn belangrijkste realisa
tie voor de tuinwijk in Waterschei. En ook
voor August Vanden Nieuwenborg zal de
kerk van Eisden, naast deze van Boendaal,
tot de belangrijkste opdrachten behoord
hebben die hij in zijn leven heeft uitgevoerd.
Maar bovenal mogen we de betekenis
van de kerken als mijnmonumenten niet
vergeten. Ze illustreren namelijk op onna
volgbare wijze de katholieke patronale
maatschappijvisie die domineerde ten tijde
van de opstarting van de mijnbouw in Lim
burg. De vraag of het mijnpatronaat de ka
tholieke godsdienst misbruikte als factor bij
de onderdrukking van de klassenstrijd of
dat ze bij het oprichten van kerken en van
sociale voorzieningen gedreven werd door
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filantropische denkbeelden dienden we
hierbij onbehandeld te laten. Desalniettemin
durven we stellen dat de visie van Hubert
Leynen een kern van waarheid bevat. "Na
meerdere eeuwen nog zullen deze bouw
werken getuigen, dat bij den aanvang der
Kempische mijnuitbating de geestelijke en
artistieke betrachtingen niet verdrongen
werden door den zucht naar stoffelijke ver
rijking."19
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