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De meesten van u zullen niet spontaan datum
en jaar van oprichting van het CG kunnen noe
men. Welnu, bekijk het colofon van dit blad en
u kunt lezen dat het CG werd opgericht op 15
januari 1984. Dit is inmiddels bijna vijfen
twintig jaar geleden. Het jaar 2009 zal dus voor
ons een jubileumjaar worden.

Dat heuglijke feit is aanleiding voor verschil
lende initiatieven. In het weekend van 17 en 18
januari 2009 gaan we naar Maastricht om daar
nog eens te bekijken wat de reden was voor
twee jonge kunsthistorici om de actie te starten
die het begin werd van het CG. In een volgend
nummer van het bulletin meer over de plan
nen. Andere activiteiten worden dan ook
toegelicht. Verder proberen we een speciaal
nummer van het cb te maken dat begin 2009 zal
verschijnen.
Verder heeft de actie van onze penningmeester
om die leden die niet of nog niet volledig aan
hun contributieverplichtingen hebben voldaan,
aardig wat geld opgeleverd. We zijn er echter
nog niet. Vandaar dat het onderwerp ledenad
ministratie op de agenda staat van de vergader
ing die we op 25 oktober houden tijdens de
excursie naar Rotterdam. Het CG moet, zeker
in een duur jubileumjaar, financieel zo gezond

mogelijk zijn. Daarom streven we ernaar de
ledenadministratie verder te verbeteren. De
leden die, om welke reden dan ook, niet aan
hun betalingsverplichting hebben voldaan, krij
gen een brief met de vraag het openstaande te
voldoen. Wanneer dat geen reactie oplevert,
stelt het bestuur de algemene ledenvergadering
voor die leden per 31 december 2008 te royeren.
Beter een kleine gezonde club dan een iets
grotere met een blok aan het been.
Verder in dit nummer weer enkele interessante
artikelen. In het tweede deel van het artikel
Cuypers' wroeging leest u meer over de bijzon
dere band die Cuypers had met Oudenbosch.
Herman Wesselink studeerde enkele maanden
geleden af op een scriptie over hergebruik van
kerkgebouwen. Een samenvatting vindt u in dit
nummer. Verder aandacht voor een prachtige
melkfabriek in Roermond die met afbraak
wordt bedreigd.
Vergeet u het programma van de najaarsexcur
sie naar Rotterdam niet. We hopen velen van u
op 25 oktober in Rotterdam te ontmoeten.
Excursies zijn vooral voor nieuwe leden een
uitstekende manier om kennis te maken met
het genootschap!
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Najaarsexcursie Rotterdam
Zaterdag 25 oktober
10.00 uur Vertrek vanaf station SchiedamRotterdam West

10.30-11.30 Bezoek aan Tuindorp Heyplaat. Dit
aan de zuidwestzijde van Rotterdam gelegen
tuindorp kwam tot stand voor de werknemers
van de in 1902 opgerichte Rotterdamse
Droogdok Maatschappij (RDM). Het dorp
werd in 1914-1918 verwezenlijkt naar plannen
van H.A.J. Baanders en tuinarchitect D.F.
Tersteeg. Een uitbreiding volgde onder leiding
van S. de Clercq die ook de drie kerken voor de
Hervormden, Gereformeerden en Katholieken
bouwden. Ook bevindt op Heyplaat een
Quarantainecomplex uit 1933-1935 van A. van
der Steur voor zeelieden die eerst in quaran
taine moesten. Dit afgelegen complex kunnen
we helaas niet met de bus komen. Enkele jaren
geleden werd het dorp nog bedreigd met alge
hele afbraak, dat gelukkig nu van de baan is.
We lopen vanaf het Alcorplein naar het hoofd
kantoor van de RDM.
11.45-13.00 Bezoek aan wederopbouwwijk
Pendrecht. Deze wijk is één van de meest ge
slaagde voorbeelden van een wederop
bouwwijk. Op basis van een steden
bouwkundig plan van L. Stam-Beese verrees in
1949-1953 een meer dan 6000 woningen omvat
tende strokenbouw opgedeeld in vier buurten,
elk met een eigen buurtwinkelcentrum. Het
centrale plein (Plein 1953) kreeg uiteindelijk
een groter winkelcentrum. Nabij het plein staat
de RK-Sint Bavokerk, dat in 1958-1960 door
architect Harry Nefkens is gerealiseerd.
13.15-14.15 Lunch ergens in Vreewijk alsmede
een ledenvergadering waarin de begroting
2009 wordt behandeld, begroting 2009 wordt
behandeld.
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag vorige vergadering
3. Ledenadministratie (mededelingen)
4. Begroting 2009
5. Activiteiten jubileumjaar 2009
6. Sluiting.
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14.15-16.15 Bezoek aan Tuindorp Vreewijk.
Deze wijk ontstond mede door de dalende
arbeidskosten in de crisistijd en de voorkeur
van de ontwerpers voor traditionalistische bak
stenen woonhuizen met pannen daken. Bankier
K.P. van der Mandele en notaris Van Ravesteyn
namen al in 1913 het initiatief tot de oprichting
van het 'Eerste Rotterdamse Tuindorp'. Van het
door M.J. Granpré Molière, P. Verhagen en A.
Kok opgestelde plan met veel groen konden de
eerste woningen in 1917-1920 worden ver
wezenlijkt aan de Lede en De Brink e.o. Een
aantal woningen werd ontworpen door J.H. de
Roos & W.E Overeijnder. Een tweede gedeelte
van in totaal ruim 5000 woningen kwam in
1920-1928 tot stand. Daarnaast zijn in het dorp
kerken, scholen en winkels gerealiseerd.
Doordat de wijk nog gaaf en zeldzaam in zijn
soort is, is de wijk door de RACM al genomi
neerd als beschermd stadsgezicht. Er zijn plan
nen om de oorspronkelijke bebouwing te ver
vangen door nieuwbouw, waarvan al een klein
gedeelte is gerealiseerd. De inwoners zijn hier
faliekant op tegen en hebben o.m. hulp van het
Cuypersgenootschap ingeroepen om de wijk te
redden. Inmiddels is de monumentenaanvraag
ingediend bij Minister Plasterk. Deze heeft zelfs
tweemaal toe al een bezoek aan wijk gebracht.
We starten of eindigen bij de Geref.
Breepleinkerk (1930-1931, H. Sutterland).
Daarna wandelen we door de wijk die in de
periode 1920-1928 is gerealiseerd.
16.30-17.00 Bezoek aan volkswoningbouwcomplex De Kiefhoek uit 1929-1930. Deze buurt is
beroemd en maatgevend voor het werk van
architect J.J.P. Oud. Hier kregen de met tradtionele materialen in lange stroken gebouwde
eengezinswoningen een functionalistisch uiter
lijk door de bepleistering en door de afgeronde
hoeken bij de winkels. In de periode 1989-1995
zijn de inmiddels afgeschreven woningen in
oude staat opnieuw herbouwd. In de wijk staat
een kerk voor de Hersteld Apostolische
gemeente, ook een ontwerp van Oud.

17.00 Op weg naar het station rijden we nog
langs Tuindorp De Kossel. Omdat op
Rotterdam-Zuid de grond goedkoper was, kon
den er tuindorpen gebouwd worden. Daarbij
werd geëxperimenteerd met betonwoningen.
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De Kossel was het eerste tuindorp dat in 19211922 (arch. J.H. Hulsebosch) gerealiseerd werd.
De Kiefhoek werd het beroemdst.

17.30 Aankomst station Schiedam-Rotterdam
West

Mailadressen
Het bestuur wil de leden soms op korte ter
mijn - en snel - kunnen bereiken!
Dan kan het helpen wanneer we uw
mailadres hebben. Het maakt de communi
catie met u veel eenvoudiger en levert het
genootschap tijd en geld op. Het bestuur
hoeft immers veel minder brieven te schrij
ven, adresstickers te printen of enveloppen
te laten drukken.
We maken het u makkelijk. U hoeft alleen
een mailtje te sturen naar de redactie van dit
bulletin met uw lidnummer. Dat staat op de
envelop waarin het werd verzonden. Mocht
u uw lidnummer niet weten, stuur dan in
ieder geval een mailtje met uw naam naar
het onderstaande adres.
Inmiddels hebben 70 leden gereageerd. Van
de andere leden hoop ik spoedig te horen
op hal@xs4all.nl!!!

Post van de penningmeester (2)
In het vorige cb kon ik melden dat we de
afgelopen jaren te maken hadden met een
aanzienlijk aantal leden met een achterstand in
de betaling van de contributie.

De ooraak voor die achterstand lag lang niet
altijd bij de leden. In sommige gevallen lag de
schuld zelfs bij het genootschap omdat contributienota's niet of niet op tijd konden wor
den verstuurd en de binnenkomende betalin
gen niet juist konden worden geadministreerd.
Hoe dan ook, ik was gedwongen sommigen
van u te verzoeken de contributie over een
bepaald jaar alsnog te voldoen. Ik heb u
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gevraagd bij de betaling het be-treffende contributiejaar en vooral uw lidnummer te ver
melden zodat de binnenkomende bedragen
sneller kunnen worden geregistreerd.
Naar aanleiding van onze actie hebben veel
leden inmiddels het ontbrekende betaald.
Helaas hebben we van enkele tientallen leden
niets vernomen. Dat is een aanzienlijk percen
tage van ons ledenbestand. Het bestuur kan het
tegenover de betalende leden niet verantwoor
den een deel van de leden te laten profiteren
van de voordelen van het lidmaatschap terwijl
een ander deel niets betaalt.

Het bestuur heeft daarom besloten de leden die
sinds begin 2005 niet of niet geheel hebben
voldaan aan hun contributieverplichting tot
eind oktober 2008 de gelegenheid te geven
alsnog aan hun verplichtingen te voldoen. In
geval de verschuldigde contributie op 31 okto
ber 2008 niet op de rekening van het
genootschap is overgemaakt, zullen we over
gaan tot royement. Tijdens de ledenvergade
ring van 25 oktober wordt een voorstel van die
strekking voorgelegd aan de vergadering. De
leden die worden geroyeerd, krijgen daarvan
vóór 30 november 2008 een schriftelijke beves
tiging.
Mocht u niet zeker weten of u (voldoende) hebt
betaald, stuur dan briefje met lidnummer naar
Penningmeester Cuypersgenootschap Hogestraat 20,6651BL Druten of een mailtje met lid
nummer naar dekkersdruten@hetnet.nl en ik
laat u per ommegaande weten hoe het staat.
U kimt er zeker van zijn dat het
Cuypersgenootschap uw geld goed besteedt.
Jan Dekkers, penningmeester
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Rectificatie
U hebt allemaal inmiddels het Jaarboek
Cuypersgenootschap 2008 ontvangen of
gezien.
De productie is, zoals bij het genootschap
gebruikelijk, een moeizaam proces geweest.
Gelukkig kon dat ook dit keer weer met
succes worden afgerond.
Ondanks alle inspanningen om fouten in
tekst of bijschriften te vermijden, is er een
storende fout geslopen in het colofon. Bij de
redactie van het jaarboek is de naam van
Guido Hoogewoud, redactielid van het
eerste uur, weggevallen. Bij deze onze
oprechte excuses. Voor de volledigheid
hierbij de juiste samenstelling van de redac
tie van het jaarboek Cuypersgenootschap
op dit moment:

Drs. C.A.H.H. Bertram, drs. J.H. Bierenbroodspot - Rudolph, drs, G.S. Hooge
woud, dr. C.P. Krabbe, dr. H.A. Landheer
BA, drs. W.R.F. van Leeuwen en dr. V.T. van
Rossem
De redactie

Hemelse lust of torenhoge last
— Herman Wesselink

Kansen en problemen bij herge
bruik van kerkgebouwen
In de afgelopen decennia zijn vele kerkge
bouwen als gevolg van teruglopend kerkbe
zoek aan de eredienst onttrokken. Een aantal
kerken is gesloopt, een aantal kreeg een
nieuwe, meestal profane, bestemming. Zo zijn
honderden kerkgebouwen in het hele land tot
nieuwe bestemmingen omgetoverd. De
kerkgenootschappen, vooral de Rooms
Katholieke Kerk, prijzen zich niet altijd even
gelukkig met de nieuwe functies voor voorma
lige gebedshuizen. Dat komt omdat in een aan
tal gevallen sprake is van aantasting van het
sacrale karakter en de waardigheid van het
kerkgebouw.
Door de nog verder toenemende ontkerkelij
king worden komende jaren nog meer kerken
in hun voortbestaan bedreigd: van de ongeveer
vierduizend kerken, die nu nog voor de ere
dienst in gebruik zijn, zullen naar verwachting
komende tien jaar ongeveer duizend aan de
eredienst worden onttrokken. De grote vraag,
die nu oprijst, is wat er met die kerkgebouwen

Afbeelding 1.
De kerk in gebruik als
verhuurbare ruimte
voor feesten en con
gressen: gepast herge
bruik of niet? De voor
malige H. Hart- of
Vondelkerk in Amster
dam van P.J.H.
Cuypers functioneert
sinds 1986 als
zodanig.
Foto: auteur, 2006
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moet gebeuren. Als het aan de Rooms
Katholieke Kerk ligt, kunnen kerken die hun
functie verhezen beter gesloopt worden dan
een profane herbestemming krijgen. In de ogen
van kerkgenootschappen is hergebruik van
kerken vaak ongepast.
Maar wat kan nou eigenlijk wel en wat niet? De
Rooms Katholieke Kerk trekt een duidelijke
grens tussen het gebruik voor de liturgie en
overige functies. Tussen gepast kerkelijk en
ongepast niet-kerkelijk gebruik blijkt toch een
groot aantal mogelijkheden te liggen. Met
andere woorden, wat zijn nou eigenlijk
geschikte wijzen van hergebruik van kerkge
bouwen? Dit was mijn onderzoeksvraag bij het
schrijven van mijn afstudeerscriptie voor de
opleiding Erfgoedstudies aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Mijn onderzoek
richtte zich tot kerkgebouwen uit de periode
1850-1940.

Verzuiling en kerkbouw vanaf 1850
Nederland kent als één van de weinige landen
een zeer groot en gevarieerd aantal kerkge
bouwen op een klein grondgebied. Dit heeft
vooral te maken met de onder het bewind van
Napoleon tot stand gekomen godsdienstvrij
heid in 1796. In de loop van de negentiende
eeuw leiden afsplitsingen binnen de protes
tantse kerk en het herstel van de bisschop
pelijke hiërarchie van 1853 tot een ware bouwexplosie van nieuwe kerken. De verzuilde
maatschappij is een feit. De drie belangrijkste
kerkgenootschappen worden de Rooms
Katholieke Kerk, de Nederlands Hervormde
Kerk (tot stand gekomen onder het bewind van
koning Willem I vanaf 1816) en de
Gereformeerde Kerken.
Vanzelfsprekend spelen die kerkgebouwen een
belangrijke rol: niet alleen als behuizing voor
het groeiende aantal leden van de betreffende
kerken, maar ook als gebouw op zich. Door de
wegblijvende overheidsbemoeienis vanaf 1848
zijn de rooms-katholieken en de protestanten in
staat om volwaardige nieuwe gebouwen neer
te zetten, die vooral architectonisch en steden
bouwkundig opzicht van betekenis zijn.
Moeten de rooms-katholieken en de afgeschei
den groepen binnen de protestantse kerk zich
aanvankelijk nog tevreden stellen met schuil
en schuurkerken; vanaf 1850 zijn ze door poli
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tieke en maatschappelijke ontwikkelingen
steeds meer in staat om zich te emanciperen en
door middel van een monumentale kerk kun
nen ze zich ook in stedenbouwkundig opzicht
manifesteren.
Vanzelfsprekend kiezen de verschillende
kerkgenootschappen architecten uit eigen kring
uit en rooms-katholieke en protestantse kerkge
bouwen krijgen zo hun eigen signatuur. De
rooms-katholieken grijpen vanaf ongeveer 1850
terug op de middeleeuwse bouwtrant: vooral
de Franse dertiende-eeuwse gotiek is een
belangrijke inspiratiebron. Dit is de periode die
de katholieken als de bloeitijd van de kerk
beschouwen. De meest invloedrijke bouw
meester van de rooms-katholieken is dr. P.J.H.
Cuypers uit Roermond (1827-1921). Hij richt
onder meer een eigen architectenbureau en
kunstwerkplaats op, waar architecten en kun
stenaars volgens zijn theorieën worden
opgeleid. De protestanten daarentegen kiezen
voor een veelheid aan stijlen: onder andere de
Hollandse renaissance uit de zeventiende
eeuw, het classicisme, en daarnaast ook wel de
gotiek en het romaans zijn favoriet. Vaak is er
ook sprake van eclecticisme. In liturgisch en
functioneel opzicht zijn protestantse en rooms
katholieke kerkgebouwen het beste van elkaar
te onderscheiden: een katholieke kerk is van
oudsher een lengtebouw met een priesterkoor
en een altaar traditioneel gezien aan de oostzij
de. Dit laatste aspect is door stedenbouwkundi
ge en terreinomstandigheden vaak niet te
realiseren. In de protestantse kerk staat het
goed kunnen volgen van de preek centraal en
de gelovigen zitten daarom concentrisch rond
om de kansel. Het kerkgebouw heeft dus vaak
een centraliserende opzet: veelhoekig, rond,
een zaalvorm of de vorm van een Grieks kruis.
Vanaf ongeveer 1900 is er sprake van
vernieuwing in de kerkbouw: de protestanten
laten zich inspireren door bouwmeesters als dr.
H.P. Berlage (1856-1934) en later door de
Amsterdamse School. De rooms-katholieke
kerkbouw wordt vooral beïnvloed door de ten
densen van de zogenaamde Liturgische
Beweging: vanuit het kerkvolk ontstaan
wensen om op een betere manier bij de H. Mis
betrokken te raken. Het altaar moet een cen
tralere positie binnen het kerkgebouw
innemen. De katholieken blijven echter in het
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algemeen nog wel lange tijd trouw aan de tra
ditionele bouwtrant: zij laten zich voornamelijk
door het romaans en de gotiek inspireren. Dit
zal tot na de Tweede Wereldoorlog, tot de litur
gische vernieuwingen bij het Tweede Vaticaans
Concilie (1962-1965), zo blijven.
Alleen al in de periode 1850-1940 zijn meer dan
tweeduizend nieuwe kerken verrezen en deze
spelen tot op de dag van vandaag in steden
bouwkundig en landschappelijk opzicht een
belangrijke rol. Vanaf de jaren zestig zetten de
ontzuiling en ontkerkelijking in en deze
ontwikkelingen hebben vooral bij kerken uit
bovengenoemde periode geleid tot sloop en
herbestemming. Dit gebeurt op grote schaal,
omdat kerken die na 1850 gebouwd zijn aan
vankelijk geen monumentenstatus hebben.

Problemen bij hergebruik
Als vanaf de jaren zestig steeds meer kerken
hun oorspronkelijke functie verliezen, worden
deze verkocht aan de gemeente of een particu
lier. In een aantal gevallen krijgt het kerkge
bouw een commerciële functie: zo kan de voor
malige H. Hart- of Vondelkerk in Amsterdam
van P.J.H. Cuypers verhuurd worden voor
feesten (zie afbeelding 1) en de St. Ignatiuskerk
aan de Amsterdamse Rozengracht wordt aan
vankelijk een tapijthal. In 1981 wordt deze kerk
doorverkocht en herbestemd tot Turkse Fatih
Moskee (zie afbeelding 2). De meeste kerkge
bouwen, die een herbestemming krijgen, wor
den overigens tot woningen of kantoorruimte
omgebouwd.
Omdat de nieuwe eigenaren van de kerkge
bouwen uitgaan van het hoogste economische
rendement, hebben dergelijke verbouwingen
vaak tot afbreuk aan het oorspronkelijke karak-'
ter en waardigheid van het kerkgebouw geleid.
Bijvoorbeeld kan door inbouw van etages de
ruimtewerking van een kerkinterieur niet meer
worden beleefd.
Anderzijds hebben ze, zoals boven vermeld,
geleid tot verontwaardigde reacties bij
kerkgenootschappen en andere partijen. Een
Afbeelding 2. Door de principiële verschillen tussen
het Christendom en de Islam ligt herbestemming van
een kerk tot moskee momenteel gevoelig. Hier de
Turkse Fatih Moskee in de voormalige rooms
katholieke St. Ignatiuskerk (1929) aan de
Rozengracht in Amsterdam. Foto: auteur, 2006
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rooms-katholieke kerk is per definitie een ge
wijd gebouw en komt volgens de bisschoppen
daarom slechts in zeer beperkte mate in aan
merking voor hergebruik. Als er sprake is van
hergebruik, dan moet dat bij voorkeur een
christelijk-religieuze functie zijn. Zo is bijvoor
beeld verkoop aan een islamitische organisatie
ten behoeve van realisatie van een moskee
momenteel uitgesloten. Vanwege de princi
piële verschillen tussen het Christendom en de
Islam ligt een herbestemming van een kerk tot
moskee zowel bij de rooms-katholieken als bij
de protestanten gevoelig. Dit ondanks het feit
dat sommige leegstaande kerken door hun lig
ging voor deze functie geschikt zijn.
Daarnaast blijkt soms dat voormalige kerkge
bouwen zich in hun nieuwe functie financieel
moeilijk kunnen bedruipen. Volgens diverse
studies naar herbestemming van kerken is
onder meer sprake van faillissement van de
nieuwe eigenaar en onzorgvuldig uitgevoerde
verbouwingen door te krappe budgetten.
Sommige kerkgebouwen hebben het nog kun-
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nen redden dankzij de oprichting van een
stichting: deze heeft de kerk overgenomen en
zorgt voor een sluitende exploitatie en beheer.
Hieruit blijkt dat het voortbestaan afhankelijk
is van voldoende maatschappelijk draagvlak in
de omgeving.

Alternatieve mogelijkheden
Bij een aantal andere kerken is met inventiviteit
van de kerkgemeente of parochie een meer
voudige herbestemming aangebracht: naast
nevenfuncties behoudt het kerkgebouw ook
zijn liturgische functie. Dit kan op de volgende
manier: het te grote kerkgebouw wordt
inwendig opgesplitst in twee delen: het voorste
deel met het altaar of kansel behoudt zijn func
tie voor de eredienst en in het achterste deel,
het schip, wordt een constructie ingebouwd,
die reversibel is. Dat wil zeggen, dat deze zon
der de bouwsubstantie te beschadigen weer
verwijderd kan worden. De reversibele inbouw
in de kerkruimte is overigens al vaker
toegepast.
In andere gevallen wordt de kerk aan de ere
dienst onttrokken en krijgt zij als geheel een
profane bestemming. Kwam dat aanvankelijk
tot een aantasting van de ruimtewerking door
inbouw van etages en verwijdering van orna
menten, zoals glas-in-loodramen; in de afgelo
pen jaren is te zien dat bijvoorbeeld door
inbouw van transparante en/of reversibele
constructies de oorspronkelijke ruimtewerking
voor een groot deel nog kan worden beleefd.
Veel kerken, die worden herbestemd, hebben
inmiddels een monumentenstatus en daarom
worden verbouwingen nu met een grotere
zorgvuldigheid uitgevoerd.

De kerk als ontmoetingsplaats voor
mensen, gisteren en vandaag
De eerste discussie, die bij het zoeken naar een
herbestemming voor een kerk ontstaat, gaat
vaak over wat voor karakter die nieuwe
bestemming moet krijgen. Vanwege de speci
fieke functie van het kerkgebouw als ontmoe
tingsplaats, is het wenselijk dat ook de nieuwe
functie een dergelijke karakter krijgt. Door de
genoemde verzuiling liggen kerken vaak op
markante locaties midden in een woonwijk of
stadsuitbreiding, op een kruispunt van hoofd
wegen of aan een plein. Dit alles was gere
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aliseerd binnen een confessionele leefgemeen
schap, waarvan het kerkgebouw het centrale
middelpunt vormde, in geestelijk, sociaal, en in
stedenbouwkundig opzicht. Nu de samen
stelling van de bevolking in de omgeving van
de meeste kerken drastisch is veranderd, en het
kerkbezoek is gedaald, is het bij het zoeken
naar een nieuwe functie voor het kerkgebouw
wenselijk om te kijken naar het huidige karak
ter en de bevolkingsamenstelling van de buurt.
Gevolg is vaak dat het kerkgebouw een
maatschappelijke of sociale functie krijgt.
In veel gevallen blijkt deze vorm van
herbestemming succesvol, zoals bij de Julianakerk in Den Haag. Dit voormalige Nederlands
Hervormde kerkgebouw uit 1926 van architect
G. van Hoogevest ligt midden in een volks
buurt die van bevolkingssamenstelling is
veranderd. Op het moment dat de kerk in 1997
aan de eredienst wordt onttrokken, ontstaat
discussie over de nieuwe bestemming. Plannen
voor een moskee passeren de revue, maar dat
stuit op verzet vanuit de buurt. Dankzij ingrij
pen van de gemeente en Stadsherstel Den Haag
kan een meervoudige bestemming gerealiseerd
worden die enerzijds tegemoet komt aan de
wensen van de buurt en anderzijds haalbaar is.
De specifieke opzet van het kerkgebouw maakt
in dit geval een goede en multifunctionele
indeling mogelijk met reversibele tussenwan
den: de middenruimte met vieringlantaarn
functioneert als entree en daaromheen liggen
verhuurbare zalen en een inloopcentrum voor
de buurt. De stedenbouwkundige ligging, het
bijzondere karakter en de bouwkundige opzet
van het kerkgebouw hebben tot deze suc
cesvolle herbestemming geleid. Daarbij is
sprake van draagvlak vanuit de buurt, een
goede inzet van de gemeente en de overname
door een stichting. Een combinatie van al deze
factoren leidt tot een optimaal resultaat.
Bij de Nederlands Hervormde Oranjekerk in
Amsterdam uit 1903 van architect C.B. Posthu
mus Meyjes is het op een dergelijke wijze
gegaan. Halverwege de jaien negentig wordt
de kerk als gevolg van het teruglopende kerk
bezoek en stijgende onderhoudskosten met
sloop bedreigd. Als de buurt lucht krijgt van de
plannen, ontstaat actie: dit leidt tot de oprich
ting van een stichting, die geld bijeenbrengt
voor restauratie en het kerkbestuur op andere
gedachten weet te brengen. Ondertussen is
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tweederde van de kerkruimte door middel van
reversibele wanden tot kantoorruimte omge
bouwd en het overige deel, aan de westzijde,
functioneert als kerkzaak Deze ruimte is
afgestemd op het huidige aantal kerkgangers
en uitwendig is het gebouw als geheel intact
gebleven en gerestaureerd, inclusief glas-inloodramen en ornamenten. Ook op weekdagen
is de kerk toegankelijk voor bezinning en
gebed: de publieke functie van de kerk is dus
behouden.
Andere voorbeelden van succesvol hergebruik
zijn onder meer de St. Antonius van Paduakerk
aan de Hoefstraat in Tilburg en de H. Sacra
mentskerk in Breda. Beide rooms-katholieke
kerken moesten wegens teruglopend kerkbe
zoek afgestoten worden. De eerstgenoemde
kerk, gebouwd in 1911-1913 naar een ontwerp
van J. Margry, is na uiteindelijke plaatsing op
de rijksmonumentenlijst gekocht door glaze
nier S. Hagemeier, bekend van onder meer
restauratie van glas-in-loodramen voor kerken.
De glazenier heeft zijn werkplaats in een
reversibele box, die in het middenschip van de
kerk is geplaatst, en het rijk aangeklede kerkin
terieur functioneert als decor bij de expositie
van de door de glazenier gemaakte werk
stukken. De laatstgenoemde kerk, gebouwd in
1924-1926 naar een ontwerp van J. van Dongen,
en opvallend door zijn voor kerken zeldzame
zakelijk-expressionistische architectuur, is na
de laatste officiële viering overgenomen door
de Stichting Muziekinstituut Breda. De kerk
functioneert nu als concertzaal en oefenruimte
voor Bredase koren en muziekensembles.
Daarnaast kunnen er nog steeds missen wor
den gelezen.
Deze laatste twee voorbeelden laten ook zien
dat het succes van hergebruik van een kerk of
het uitblijven daarvan afhankelijk is van het
soort hergebruik. Beide voormalige rooms
katholieke kerken worden nog steeds gebruikt
voor doeleinden die in het verlengde van de
oorspronkelijke functie liggen: in het eerste
geval staat het maken van glas-in-loodramen in
verband met een eeuwenoud kerkelijk
ambacht. De Bredase kerk toont dat een
kerkgebouw vanwege zijn goede akoestiek als
concertruimte kan dienen voor klassieke en
religieuze muziek. De overname van deze kerk
was ook mede geïnitieerd door het kerkkoor
van de parochie.
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Er zijn nog meer van dergelijke vormen van
alternatief gebruik van kerkgebouwen te reali
seren. Het is van belang om rekening te
houden met de oorspronkelijke functie en het
specifieke karakter en ruimtewerking van de
kerk. Het slagen van de herbestemming hangt
uiteindelijk af van de hoeveelheid draagvlak in
de buurt of omgeving.
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De kerk als overdekte begraafplaats
Het begraven in kerken is een traditie die
inmiddels tot een ver verleden behoort: in 1829
is dit op bevel van korting Willem I afgeschaft.
Sindsdien zijn er overal in het land begraaf
plaatsen aangelegd, om hygiënische redenen
voornamelijk aan de rand van de bebouwde
kom. Door toenemende ruimtedruk, stijgende
beheerlasten en grondprijzen komen tradi
tionele begraafplaatsen in de nabije toekomst
onder druk te staan. De Nederlandse Unie van
erkende Uitvaartondernemers (NUVU) pleitte
daarom onlangs voor een studie naar de
mogelijkheden van bovengronds begraven als
alternatief van ondergronds begraven.
Hierdoor kan namelijk aanzienlijk meer ruimte
bespaard worden.
Bieden leegkomende kerkgebouwen in de
toekomst onderdak aan bovengrondse begraaf
plaatsen? Begin 2005 ontstaan plannen om de
al jaren leegstaande St. Lambertuskerk in
Maastricht, gebouwd in 1913-1916, te trans
formeren tot overdekte begraafplaats. De mo
numentale kerk op centraliserende plattegrond
met dubbeltorenfront en vieringkoepel kan
met haar rijk aangeklede interieur goed als
accommodatie voor graf- en umenmuren
dienen. Daarnaast is er ruimte voor een aula en
een devotiekapel. Palenque BV, dochter
onderneming van begraafplaatsenadviseur
Genius Lod, heeft dit plan laten maken door
architectenbureau Hamers-Voorvelt-Nijssen te
Hoensbroek. Door geavanceerde technische en
klimatologische voorzieningen is dit plan ook
hygiënisch gezien verantwoord. Het plan gaat
uiteindelijk niet door, wegens bezwaren vanuit
de buurt en hoge kosten.
Dit neemt niet weg dat de mogelijkheden om
kerken tot overdekte begraafplaatsen om te
bouwen niet verder onderzocht dienen te wor
den. Dit kan een tweeledige oplossing zijn,
enerzijds omdat leegstaande kerken hiermee
een min of meer passende nieuwe bestemming
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Afbeeldingen 3 en 4. Kunnen leegstaande kerken als overdekte begraafplaats functioneren? De St.
Lambertuskerk in Maastricht, ingewijd in 1916, en wegens bouwvalligheid gesloten in 1985. Links het exterieur
in 2005 en rechts een impressie voor een overdekte begraafplaats in de kerk, opgesteld in 2005 opdracht van
Palenque BV. Foto links: S.C. van Daal, 2005. Tekening rechts: HVN Architecten BV, Hoensbroek
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krijgen, en anderzijds omdat het als oplossing
kan dienen voor het toekomstige ruimtepro
bleem bij de huidige begraafplaatsen. Er moet
onder andere rekening worden gehouden met
goede bereikbaarheid, facilitaire voorzieningen
en parkeergelegenheid. Daarnaast resten nog
de vragen wie gaat beheren - de kerk of een
profane instelling - en of het een kerkelijke of
een algemene begraafplaats wordt.

een op te stellen monumentenbeleid voor
kerkgebouwen in de toekomst:
1.
In de nabije toekomst worden nog vele
kerken in hun voortbestaan bedreigd. Niet be
kend is welke dat precies zullen zijn. Om be
langrijke kerken voor de toekomst te
behouden, is het raadzaam vroegtijdig op de
hoogte te zijn van toekomstplannen van
kerkgemeenten en parochies.

Eén van de belangrijkste conclusies uit deze
studie naar hergebruik van kerkgebouwen is
dat de mate van succes van de herbestemming
enerzijds afhankelijk is van het karakter ervan:
hoe meer het karakter van de nieuwe bestem
ming aansluit bij het (sacrale) karakter van de
voormalige kerk, des te beter de herbestem
ming op zijn plaats is. Anderzijds moet er
sprake zijn van goede samenwerking tussen de
diverse betrokken partijen: kerkgenootschap
pen, buurtbewoners en overheden. Een goede
herbestemming van een kerk is niet vanzelf
sprekend: zodra een kerkgebouw moet worden
herbestemd is het raadzaam te kijken naar de
bouwkundige eigenschappen ervan, het budg
et, het programma van eisen en tenslotte naar
draagvlak in de buurt. Voor het beste resultaat
moeten al deze factoren goed op elkaar zijn
afgestemd.

2. Gezien de omvang en complexiteit van het
religieuze erfgoed uit de laatste twee eeuwen is
het raadzaam duidelijk vast te stellen wat in de
toekomst behouden moet worden en waarom.
Te denken valt aan de opdeling van de hoeveel
heid kerken in categorieën of rangorden op
grond van architectuurhistorische, cultuurhis
torische, stedenbouwkundige, gaafheids-,
zeldzaamheids- en ensemblewaarden. Daarbij
is uit te gaan van drie, vier of vijf categorieën,
variërend van hoog naar laag. De argumenten
dienen duidelijk afgebakend te zijn.
a. Bij kerken die onder de hoogste categorie
vallen, is het wenselijk dat deze hun kerkelijke
functie behouden, of in het andere geval, een
(profane) herbestemming krijgen, waarvan het
concept nauw is afgestemd op het (sacrale)
karakter en de oorspronkelijke ruimtewerking
van het kerkgebouw. Deze kerken hebben in
principe allemaal een monumentenstatus.
b.
Kerken die onder de middelste
categorie(ën) vallen, komen in ruimere mate in

Tenslotte heb ik nog een reeks aanbevelingen
uiteengezet, die als middel kunnen dienen bij
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aanmerking voor een profane herbestemming.
De nieuwe bestemmingen zijn te realiseren
binnen duidelijk vast te stellen randvoorwaar
den. Er moet rekening worden gehouden met
standpunten van kerkgenootschappen en met
de stedenbouwkundige kwaliteiten van deze
groep kerkgebouwen. Er kan sprake zijn van
een monumentenstatus, maar dat hoeft niet.
c.
Kerken die onder de laagste categorie
vallen, hoeven niet om cultuurhistorische rede
nen behouden te blijven. Alle toekomstplannen
zijn hier mogelijk, variërend van behoud tot
herbestemming en/of sloop.
3. Er moeten qua herbestemming duidelijke
grenzen gesteld worden aan de mogelijkheden
van andersoortig gebruik van kerkgebouwen
(wat kan wel en wat niet?). Een goed overzicht
van standpunten van kerkgenootschappen is
van belang. Dit verschilt per kerkgenootschap
(protestanten hebben genuanceerdere stand
punten dan rooms-katholieken) en per cate
gorie: bij hoogwaardige kerkgebouwen (zie
punt 2a) zijn de mogelijkheden het meest
beperkt.
4. Voor kerken met een monumentenstatus is
het van belang duidelijke richtlijnen te maken
inzake welke partijen verantwoordelijk zijn
voor de instandhouding. Een voorbeeld van
een richtlijn zou kunnen zijn:
a. Het rijk dan wel de gemeente is verantwoor
delijk voor het in stand houden van de
buitenkant (deze speelt in het stads- of dorps
beeld de grootste rol) bij een monumentensta
tus op respectievelijk nationaal of lokaal
niveau. Dit past ook binnen het mogelijke
toekomstige monumentenbeleid, dat in-plaats
van objectgericht meer gebiedsgericht zal zijn.
De subsidies kunnen variabel zijn, maar het is
raadzaam deze te verhogen. De overige kosten
kunnen door particuliere fondsen of door een
speciaal op te richten steunfonds voor kerkge
bouwen gedragen worden.
b. Indien het kerkgebouw nog in gebruik is
voor de eredienst, blijft het kerkgenootschap
verantwoordelijk voor de instandhouding van
de binnenkant (interieur).
c. Indien het kerkgebouw een andere bestem
ming heeft gekregen, is de rechtmatige eige
naar of beheerder verantwoordelijk voor de
instandhouding van de binnenkant.
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5. Bij kerken met een monumentenstatus moet
rekening worden gehouden met de wensen van
de eigenaar en/of gebruiker. Dit kan leiden tot
een wijziging van de (liturgische) ruimte. Bij
een wijziging van een kerkgebouw dient reke
ning te worden gehouden met zowel het mon
umentale karakter van het gebouw als met de
wensen van de eigenaar. Gebruik en monu
ment moeten op elkaar zijn afgestemd. Deze
bepaling kan worden opgenomen in een
nieuwe monumentenwet. Met andere woor
den, een kerkgebouw kan in een gewijzigde
toestand even goed nog een monumentensta
tus hebben, mits de bouwkundige, architec
tuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten niet
te veel zijn aangetast.
6. Kerkgebouwen hebben in grote mate het
aanzien van het Nederlandse landschap
bepaald. Daarnaast zijn kerkgebouwen uit de
negentiende en de twintigste eeuw represen
tatief voor de opkomst van de godsdienstvrij
heid in Nederland in de negentiende eeuw. Als
zodanig is dit erfgoed onvervangbaar. In het
kader van toekomstige ruimtelijke planvor
ming, bijvoorbeeld bij Belvedeie-projecten, is
het van belang om hiermee rekening te houden.
7. Inzake het nieuwe monumentenbeleid en de
wijze van omgaan met kerkgebouwen, moet
worden opgemerkt dat de visies die in deze
scriptie worden beschreven actueel zijn, en dus
kenmerkend voor de huidige tijd. Op langere
termijn kunnen andere visies en een herijking
van toepassing zijn. De generatie die na ons
komt bepaalt bijvoorbeeld hoe het monu
mentenbeleid er over dertig jaar uitziet en hoe
we omgaan met de kerkgebouwen die dan nog
bestaan.

8. Vele kerkgebouwen komen in de toekomst
leeg te staan, terwijl er overal in het land vooral in de steden - behoefte is aan dergelijke,
geschikte ruimten bij onder andere nieuw
opkomende religieuze gemeenschappen en
andere partijen. Alvorens naar de slopershamer
te grijpen, dienen eerst alternatieve mogelijkhe
den goed te worden onderzocht. Kerkbesturen
kunnen onderling met elkaar of met andere
religieuze gemeenschappen contact zoeken. Als
hulpmiddel kan verder het door de scheidend
rijksadviseur van cultureel erfgoed prof. drs.
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A.L.L.M. Asselbergs gemaakte overzicht van
leegstaande monumentale panden dienen. Zie
verder www.oudekaartnederland.nl

De inhoud van dit artikel is een samenvatting
van de inhoud van de scriptie waarop Herman
Weeselik in juli van dit jaar afstudeerde. De
volledite titel is Hemelse lust of torenhoge last.
Kansen en problemen bij hergebruik van kerkge
bouwen uit de periode 1850-1940. Meer infor
matie over dit onderwerp en een literatuurlijst
zijn in de scriptie te vinden. Losse exemplaren
zijn te bestellen voor € 25,- per stuk, exclusief
verzendkosten. Vragen en/of bestellingen kunt
u stellen via Mail uw vraag of bestelling naar
hewesselink@hotmail.com.

♦

Wederopbouwmonument
Roermond bedreigd
— Willem Cartigny
In Roermond staat aan de Prins Bemhardstraat
(en de 'Ijzeren Rijn') de voormalige melkfa
briek St. Christoffel, later Campina. Zij is in
1956 gebouwd en als zodanig een typerend
industrieel wederopbouwobject. Het klein
schalig complex bestaat uit een zeer karakter
istiek en gezichtsbepalend kantoorgebouw met
daarachter gelegen bedrijfshallen.
Het kantoorpand is weliswaar functionalistisch
van opzet, maar niet 'kaal' of steriel. Er zijn,
naast typerend materiaalgebruik als glas, staal
en beton, ook voor de wederopbouwperiode
kenmerkende
detailleringen
als
een

ingangspartij met ijzeren baldakijn, een
overkragende dakrand en een grote zijgevelklok. De bedrijfshallen zijn voorzien van een
bijzondere betonschaalconstructie.
Het complex is van de hand van de Roermondse architect Peter J. Coppen, die meer wederop
bouw in Midden-Limburg voor zijn rekening
nam maar relatief weinig in Roermond zelf. De
betonconstructie werd ontworpen door ir. H.
Héman uit Heerlen. De bouwkosten bedroegen
indertijd bijna 1 miljoen gulden, voor die tijd
een groot bedrag, en werd in 1954 aangekon
digd in het blad 'Bouw'.
Omdat de huidige gebruiker, de horecagroothandel Rooswinkel op korte termijn gaat
verkassen naar een locatie aan de snelweg,
wordt het complex verkocht aan een ontwikke
laar. Het ligt niet alleen in de lijn der
verwachtingen dat deze nieuwe eigenaar het
complex zal slopen, dat is ook reeds eerder
aangekondigd.
Gezien die situatie is van diverse kanten, onder
andere door de Stichting Ruimte, bij de
gemeente aangedrongen op plaatsing op de
gemeentelijke lijst. Helaas lijkt de gemeente
hier niet warm voor te lopen. Het pand lijkt
ook zonder meer 'rijksmonumentabel', maar
zoals bekend, is het op dit moment vrijwel
onmogelijk om naast de 100 van Plasterk iets
op de Rijksmonumentenlijst te krijgen.
Overigens is al zo'n kleine tien jaar geleden
gewezen op de grote waarde van het complex
en op de noodzaak te komen tot het opstellen
van een eerste lijst van bijzondere
Wederopbouw-panden in Roermond.1 Tot nu
toe is daar niets van gekomen en is wel een
aantal bijzondere panden verloren gegaan.
Hopelijk is de gemeente in de nabije toekomst
wel bereid om iets te doen voor het wederopbouwerfgoed.

Opening melkfabriek St.
Christoffel te Roermond
door Commissaris der
Koningin dr. F. Houben, 13
febr. 1957
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Gezien de ligging, de kleinschaligheid en de
gaafheid van het complex leent het zich uit
stekend voor herbestemming als kantoor-en/of
bedrijfspand. Vanwege de grote en zeldzame
ensemblewaarde moet in eerste instantie

Cuypers' wroeging: Rome en
Oudenbosch - deel 2
— Sible de Blaauw

P.J.H. Cuypers tussen Roomse en
Romeinse architectuur
Deze tekst is gebaseerd op een bijdrage die verscheen
in de bundel Aux quatre Vents in 2002. De versie
die in dit bulletin verschijnt, werd in aangepaste
vorm uitgesproken op de kunsthistorische dag van
de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
die op 8 december 2007 werd gehouden in Rotter
dam. Het eerste deel is gepubliceerd in het
Cuypersbulletin 2008 nr. 2.

In de Cuypers-historiografie van de vorige
eeuw is de mogelijke relatie zorgvuldig onder
belicht gebleven tussen de reis naar Rome en
de opdrachtenportefeuille van de architect.
Slechts in de lokale literatuur van westelijk
Noord-Brabant is terug te vinden dat Cuypers
de reis maakte met geld van een "onbekende
mecenas" uit Oudenbosch, een dorp ten west
en van Breda. Dit om de droom van de plaat
selijke pastoor te kunnen vervullen: een
grootse parochiekerk te bouwen naar het voor
beeld van de St. Pieter.
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gestreefd worden naar behoud en herbestem
ming in zijn totaliteit. Dat zou goed mogelijk
moeten zijn omdat constructie en interieur
duurzaam zijn gebleken. Een kleinschalig
bedrijfsverzamelgebouw is één mogelijkheid;
elders is er al een precedent met een soortgelijk
object, nl. de voormalige melkfabriek te
Hilversum.
Het is te hopen dat het dit keer eens niet als zo
vaak gaat: commerciële dan wel winstcriteria
die bepalend zijn voor het uiteindelijke behoud
van een voor stad en streek zeer waardevol
ensemble met een bijzondere uitstraling. Wat er
eventueel voor in de plaats komt, kan alleen
maar minder zijn qua kwaliteit.
1 'Ruimtelijk' jrg. 4 nr. 3,1999

Deze pastoor, Willem Hellemons, was in 1829
door de orde van de Cisterciënzers naar Rome
gezonden om daar de hogere studies te volgen.
De vijf jaren van zijn verblijf aan het
Cisterdënzer-college bij de basiliek S. Croce in
Gerusalemme heeft hijzelf beschreven als een
beslissende spirituele en culturele fase in zijn
leven. Niet alleen genoot hij intensief van het
leven en de kunst van Rome en omgeving,
Rome schijnt ook van Fra Guglielmo te hebben
genoten, wanneer hij met zijn blauwe ogen en
blonde krullen door de straten flaneerde.
Toen hij rond 1865 als pastoor in Oudenbosch
in enkele preken zijn parochianen rijp
probeerde te maken voor het kostbare avon
tuur van een kerkbouw naar Romeins model,
getuigde hij openlijk van zijn blijvende passie
voor Rome: "Ik bemin Rome en Rome's kerken.
Ook de plechtigheden aldaar, waarvan mijn
ziel doordrongen en doortrokken is." De
Romeinse kerkgebouwen waren voor hem
meer dan producten van "kunst en weten
schap": ze waren "teekeningen die van den
Hemel afgedaald en van den H. Geest aan den
stadhouder van Christus ingegeven zijn".
Met de S. Giovanni in Laterano had hij een bij
zondere band omdat hij er vlakbij woonde en
er in 1833 priester gewijd werd. Galilei's gevel
van de Lateraanse basiliek waardeerde hij

Afbeelding 4.
Oudenbosch, HH. Agatha en Barbara, exterieur
meer dan de fa^ade van de St. Pieter.
Hellemons vertelt dat hij bovenal door de St.
Pieter werd aangetrokken en daar ontelbare
uren had doorgebracht om alle details in zich
op te nemen. In zijn preken beweert de pastoor
dat hij met zijn jeugdige observaties van de St.
Pieter al de bedoeling had gehad daarvan iets
naar zijn vaderland "over te planten".

In 1865 ging de eerste spade in de grond voor
de kerk die Hellemons al jaren voor zich gezien
had. Vijftien jaar later stond er een St. Pieter op
de helft van de ware grootte, met een koepel
(1874) die in Nederland qua omvang zijn weer
ga niet kende. (afb. 4) In 1892 werd het oor
spronkelijke plan voltooid door de opbouw
van de voorgevel naar het model van de S.
Giovanni in Laterano. In verschillende stadia
van de langdurige decoratiecampagne werden
de uitvoerende kunstenaars naar Rome gestu
urd om daar inspiratie op te doen en plaatma
teriaal te verzamelen dat als model kon dienen.
Op korte afstand van de kerk verrees het grote
scholen- en intemaatscomplex St. Louis (18651866) van de door Hellemons' gestichte Fraters
van Oudenbosch, ook al vol Romeinse citaten.
Deze gemonumentaliseerde Rome-cultus
kwam direct voort uit de radicale pausgezind
heid van de pastoor. Hij maakte Oudenbosch
tot een passagecentrum voor naar Rome
vertrekkende Nederlandse zouaven. Tussen
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1864 en 1870 werden 3000 vrijwillige verdedi
gers van Pius IX's kerkelijke staat in St. Louis
royaal ontvangen en van bemoedigende woor
den voorzien. Hellemons had zijn diepste
wens, om in Oudenbosch "in een Romeinse
schaduw te kunnen zitten", in alle opzichten
gerealiseerd.
Hoe eigengereid hij ook was in zijn architec
tonische ideeën, de Oudenbossche pastoor
heeft al in een vroeg stadium zijn plannen
willen toevertrouwen aan een vakkundig
architect. In 1860 deed hij met succes een
beroep op een van de grootste professionals die
hij kon krijgen, en dat was de rijzende ster van
P.J.H. Cuypers.
Het moet Cuypers onmiddellijk duidelijk zijn
geweest dat hij alleen een opdracht voor een
nieuwe kerk kon verwachten wanneer hij de
gotiek even zou vergeten. Hellemons wilde
bewust afzien van de alom oprukkende "goti
sche orde, met torens, torentjes en spitsbogen",
zoals hij het neerbuigend uitdrukt. Cuypers
maakte zijn eerste schetsen op basis van
Hellemons' aanwijzingen met een grote koepel
als centraal motief. Als het hier gaat om de
tekeningen die Wies van Leeuwen nu heeft
gepubliceerd, dan vatte hij in eerste instantie
de opdracht om de St. Pieter te imiteren wel
heel ruim op. Van Leeuwen behandelt het
bewaarde voorontwerp onder Cuypers'vroege
experimenten met centraal- en koepelbouw.
Inderdaad herkennen we een kerktype dat
twintig jaar later door zijn stadgenoot Charles
Weber enkele malen gerealiseerd wordt: een
langsbouw in laat-romaanse vormen, met een
dominante middenkoepel en twee fronttorens.1
De truc om Hellemons hiermee te verleiden
mislukte faliekant. In de correspondentie gaat
het op vooral over de twee torens, waarvan
Hellemons de Romeinse voorbeelden maar
moeilijk kon herkennen. Cuypers beriep zich
op de geplande geveltorens van de St. Pieter en
op de St. Paul’s in Londen en verwees naar het
middeleeuwse torenpaar van de S. Giovanni in
Laterano: "twee torentjes die zeer goed vol
doen". Smoesjes, moet de pastoor gedacht
hebben, en dat waren het ook, alleen al omdat
de torens van Bemini en Sir Christopher Wren
hoegenaamd niets te maken hebben met de
middeleeuws romaanse campaniles van de
Lateraanse basiliek. De pastoor moet door dit
desperate gedrag van de anders zo zelfverze- i
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kerde architect hebben vastgesteld dat het
Cuypers bij al diens talenten ontbrak aan dat
gene wat voor hemzelf de enige drijfveer was:
directe kennis van en een authentieke passie
voor de kerkbouw van Rome. Hij zou er per
soonlijk voor zorgen dat moet spoed werd
voorzien in deze pijnlijke lacune in Cuypers'
vorming.
In één van zijn preken aan de vooravond van
de bouw, onthult Hellemons dat Cuypers op
zijn instigatie een reis naar Rome had gemaakt,
om het ontwerp voor Oudenbosch "aan de oor
spronkelijke gebouwen te toetsen". Cuypers'
Italië-reis van 1863 was dus het directe gevolg
van zijn rol in de bouwplannen te Oudenbosch
en was tevens door een weldoener in de
parochie gefinancierd.
Uiteraard schreef de architect uit Rome aan zijn
opdrachtgever in Oudenbosch. (afb. 5) Hij rap
porteert eind maart 1863 al meer dan drie
dagen in de St. Pieter te hebben doorgebracht
"en meen dat ik nu wel op de hoogte ben van al
datgene wat die heerlijke grootte en grootsche

'F

Afbeelding 5.
Brief P.J.H. Cuypers aan pastoor W. Hellemons,
Rome d.d. 28-3-1863 (Parochie-archief Oudenbosch)

kerk schoons en afkeurendswaardig's bevat".
Dat hij in de voorbereidende besprekingen met
de pastoor van serieuze reserves over de
bouwkunstige kwaliteiten van het gewenste
model had blijk gegeven, wordt wel duidelijk.
Maar ook, dat hij door onbevangen observatie
in staat was daarover heen te stappen en royaal
te getuigen dat de eerste indruk van de St.
Pieter "heel gunstig" was.
"Men zegt gewoonlijk dat de eerste maal dat
men die kolossale koepel treed, men onvoldaan
is; dit was bij mij geenzins het geval. De grootse
proporties, de harmonieuze kleur en de
hoofdlijnen hebben mij voldaan."
Die indruk gold het interieur, want over de
buitenzijde kon hij niet anders als negatief zijn.
Cuypers kondigt in deze brief aan zijn studie
ter plekke nu eerst voort te zetten in de St. Jan
van Lateranen, om daarna met een voorstel te
komen dat zeker Hellemons' goedkeuring zou
wegdragen. Hij schrijft vol enthousiasme over
de eerste kennismaking met Rome: ondanks de
politieke dreigingen nog steeds "de eerste stad
der wereld" voor een kunstenaar én voor een
Christen.
"Ik herinner mij dikwijls aan de juistheid uwer
woorden, dat men bij ons God met een
vreesachtig hart dient, maar dat men te Rome
daarentegen God meer in de vrolijkheid en
opgeruimdheid des harten vereerd."
Cuypers schrijft dat Hellemons' voorspelling,
dat zijn hart lichter en opgeruimder zou wor
den tijdens zijn bezoek aan Rome, ten volle was
uitgekomen.
Zijn bevindingen in Rome leidden na Cuypers'
terugkeer in Nederland tot een drastische aan
passing van de plannen voor de kerk in
Oudenbosch, zodanig dat de begroting fors
moest worden verhoogd. Dit alles leidde tot het
definitieve ontwerp en tot Cuypers' benoeming
tot leider van de bouw. Wies van Leeuwen
citeert een brief aan Nenny van 3 april 1864 met
aanwijzingen voor het bureau: "De jongelui
kunnen met Oudenbosch voortgaan in inkt".2
Ook met de afbouw en inrichting had hij
directe bemoeienis, zo is mij gebleken uit de
stukken in het parochiearchief. De parochiek
erk van de HH. Agatha en Barbara te
Oudenbosch is dus het resultaat van een niet
alledaagse wisselwerking tussen een gepas
sioneerde opdrachtgever en een ambitieuze
architect,
die
persoonlijk
diametraal
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Afbeelding 6.
Oudenbosch, HH. Agatha en Barbara, interieur koepel

tegengestelde stijlvoorkeuren koesterden.
Ook afgezien van de Romeinse stijl, is het
kerkgebouw voor de Nederlandse katholieke
kerkbouw van zijn tijd volstrekt atypisch, (afb.
6) De afmetingen zouden zelfs voor de meest
pretentieuze bouwpastoors te hoog gegrepen
geweest zijn, en Hellemons' clericale collega's
reageerden dan ook navenant afgunstig. Maar
ook de weloverwogen interne dispositie, met
een vrijstaand, gecentraliseerd opgesteld altaar
en een bankenplan dat van alle kanten vrij
zicht gaf op dat altaar, was in Nederland in de
19de eeuw een unicum. De constructie van de
grote koepel, met een gemetseld gewelf en een
ijzeren buitenschaal, alsook de brede, geheel
uit baksteen gemetselde middenschipgewelven waren koene staaltjes van bouwtechniek
(afb. 7). In tal van onderdelen blijkt dat de
architect van het prototype is afgeweken in lij
nen en proporties, kennelijk om het effect van
een slaafse kopie bij een verkleinde schaal te
beperken. Soms zijn de vermeende esthetische
defecten en constructieve valsheden van de St.
Pieter bewust gecorrigeerd, zoals in de fa;ade
en de koepel.
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De kerk van Oudenbosch kon het lot niet ont
lopen voorwerp van gratuite spot en algemeen
dédain te worden. Het toonaangevende boek
van Gerard Brom, Herleving van de kerkelike
kunst in katholiek Nederland van 1933 geeft
het algemene gevoelen weer, door te speken
over een "bevlieging van grootdoenerij", een
"pauselijk souvenir" van het allooi dat men
vooral in de "cultuurwoestijn van Amerika"
zou verwachten. Brom sluit zich willig aan bij
de informatie van Cuypers' zoon, dat vader
Cuypers alleen wat "technisch toezicht' op de
koepelbouw had uitgeoefend, om de reputatie
van de grote bouwmeester, "medeplichtig aan
zo'n ongotieke komedie", zij het met enig leed
vermaak, postuum te redden. Overigens kon
hij het fijne over het bouwproces nauwelijks
weten omdat de toenmalige pastoor van
Oudenbosch Brom - kennelijk uit angst voor
negatieve publiciteit over de omstreden trots
van het dorp - alle toegang tot informatie uit de
parochie ontzegde.
Cuypers heeft het moeilijk gehad met zijn rol in
Oudenbosch, omdat hij voelde dat zijn architec
tonische integriteit in het geding was, maar
tegelijk zijn loyaliteit aan Rome. Hoe delicaat
de kwestie lag blijkt uit de opvallende dis
crepantie in de overgeleverde documentatie.
De stukken in het parochiearchief van
Oudenbosch getuigen onomstotelijk dat
Cuypers de auteur is van het ontwerp, dat zijn
reis naar Rome bedoeld was om hem meer
architectonische bagage voor een ongebruike
lijke opdracht te doen vergaren, dat hij de eind
verantwoordelijkheid had voor de uitvoering
van de basiliek en dat hij tevens de concepten
leverde voor de inrichting. In het uitgebreide
archief van de architect zelf zijn echter noch
van het bouwproject in Oudenbosch, noch van
de Romeinse reis tekeningen of documenten
bewaard, behalve de brieven van Cuypers'
vrouw aan haar man tijdens de reis. Dit kan
geen toeval zijn. Er moet sprake geweest zijn
van een damnatio memoriae, wellicht geëf
fectueerd door Cuypers' erfgenamen, maar op
zijn minst in overeenstemming met de wens
van de architect zelf, die nooit openlijk op zijn
Oudenbossche avontuur is teruggekomen.
Intussen vierde hij zijn tachtigste verjaardag in
1907 weloverwogen in Rome, en wel met een
bezoek aan de St. Pieter, zo lezen we bij Wies
van Leeuwen. Deze onthult ook dat Cuypers bij i
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zijn overlijden nog voor 5 gulden aan aandelen
in de basiliek van Oudenbosch aan zijn erfge
namen naliet.3
Kende P.J.H. Cuypers het gevoel van wroe
ging? De recente biografie van Wies van
Leeuwen pretendeert weliswaar niet een inte
graal psychologisch portret van de vermaarde
bouwmeester te geven, maar biedt wel heel wat
stof om te veronderstellen dat zelfkritiek en
karakterologische introspectie niet de sterkste
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eigenschappen van zijn persoonlijkheid waren.
Het verhaal over die boze kardinaal was een
mooie historiografische vlag van held
haftigheid om een ongemakkelijke lading te
dekken.
1. Van Leeuwen 2007,198-200
2. Van Leeuwen 2007,37
3. Van Leeuwen 2007, 266
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2009 Jubileumjaar voor
Rolduc
De kloosterabdij Rolduc werd in 1104 gesticht
door Ailbertus van Antoing. De crypte en de
kerk van het monumentale complex maken een
bezoek tot een onvergefelijke ervaring. Net als
het CG kan Rolduc zich dus in 2009 over een
jubileum verheugen, te weten 800 jaar kerk.
P.J.H. Cuypers was, zoals vele van ons weten,
betrokken bij de restauratie van het complex.
Het eeuwfeest van 1904 was aanleiding voor de
plaatsing van een serie glas in loodramen naar
een ontwerp van zijn hand. Geleidelijk is een
hele serie prachtige ramen ontstaan. Behalve de
glas- in loodramen bevinden zich in de kerk
van Rolduc nog veel andere zaken die herin
neren aan Cuypers werkzaamheid.

Over de ramen van de abdijkerk heeft Gerda
Tonnaer, gids en lid van het CG, in 2006 het
boekje Het Geheime Licht gepubliceerd. Ze heeft
alle ramen op een rij gezet. De scenes uit het
oude en het nieuwe testament zijn in kleur
afgebeeld en worden toegelicht op de
naastliggende pagina.
"Het geheime Licht" is in het Nederlands en
Duits geschreven en kost €16.90 exclusief por
tokosten. Een deel van de opbrengst is voor
Rolduc. Het boekje is te bestellen via:
Gerda.Scholtens@t-online.de

♦
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als een der mooisten ter wereld. Het boek van
Ramakers verschijnt onder de titel "Ailbertus,
kloosterstichter tegen wil en dank". Omvang
160 pagina's, voorzien van foto's.

Eveneens verschijnt op 13 december een
prachtig boek over de sculpturen in kerk en
crypte van Rolduc van de hand van Dr.
Elizabeth Den Hartog, die verbonden is aan de
universiteit van Leiden. In woord en beeld
behandelt zij, eveneens op 160 pagina's, deze
unieke bouwkundige schat, die de voormalige
abdijkerk herbergt. Haar boeiende visie geeft
zij in boekvorm weer onder de titel "Romaanse
sculpturen in de abdijkerk van Rolduc".
Beide boeken worden in beperkte oplage uit
gegeven en kunnen via voorintekening verkre
gen worden. De prijs bedraagt € 17,50 per
boek. Geïnteresseerden kunnen tot 15 novem
ber a.s. inschrijven bij de penningmeester Ger
van de Gaar van de Stichting Ailbertus Rolduc
via stgailbertusrolduc@ gmail.com. Elke aan
melding wordt definitief gemaakt door gelijk
tijdige overmaking van € 17,50 per boek op
bankrekening 11 33 38 449 t.n.v. Stichting
Ailbertus Rolduc onder vermelding van Boek
Ramakers, danwel Boek Den Hartog, danwel
beide boeken.

♦
Kruiswegstatie van de Liefde
in Tegelmuseum Otterlo

Ter gelegenheid van de viering van het 900jarig bestaan van de beroemde crypte van
Rolduc op zaterdag 13 december 2008 verschij
nen twee nieuwe boeken over Rolduc via de
Stichting Ailbertus.

In het kader van het jaar van het Religieus
Erfgoed heeft het Nederlands Tegelmuseum
een tot nu toe verborgen schat uit haar depot
gehaald. Het betreft een complete kruiswegsta
tie die op tegels is geschilderd: De expositie telt
14 tableaus van elk 297 tegels, 4.258 tegels
totaal, samen ruim 60m2. Sinds 1990 lagen de
meeste tegels in kistjes.

Historicus Emile Ramakers uit Maastricht laat
nieuw licht schijnen over leven en betekenis
van de stichter van Rolduc, Ailbertus van
Antoing, die zich in 1104 in Rode vestigde en
Kloosterrade stichtte. In 1108 bouwde hij
samen met Embrico de eerste aanzet van de
thans 900-jarige crypte, die in zijn huidige
vorm door dr. Pierre Cuypers geprezen wordt

De kruiswegstatie is gemaakt voor de R.K. kerk
van de H.H. Nicolaas en Barbara aan de
Bilderdijkstraat in Amsterdam, beter bekend
als 'De Liefde',. Deze kerk werd tussen 1882 en
1885 gebouwd door P.J.H. Cuypers. Direct na
de bouw van hun kerk brachten de parochia
nen geld bijeen voor de verdere inrichting en
tot deze aankleding hoorde een kruisweg.
i

Nieuwe boeken over Rolduc
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Nederland kende al vele eeuwen een rijke tra
ditie van tegelfabrieken, maar halverwege de
negentiende eeuw verdwenen deze de een na
de ander, omdat ze de concurrentie met buiten
landse fabrieken niet aankonden. Cuypers koos
er echter nadrukkelijk voor om zijn tegels bij
een oud, traditioneel bedrijf te laten maken,
hoewel zijn neogotische ontwerpen in stijl en
kleurgebruik sterk afweken van de oudHollandse tegels. Hij kwam uit bij de tegelfa
briek van Jan van Hulst in Harlingen, waar de
tegels geschilderd werden door de eerste
schilder Joseph Witte (1843-1909). Het gaat hier
om één van de grote tegelopdrachten die aan
het eind van de negentiende eeuw de herleving
van de Nederlandse tegelindustrie inluidden.

In 1990 is de kerk De Liefde van Cuypers ge
sloopt. De kruiswegstatie kon echter in zijn
geheel verwijderd worden en is bewaard
gebleven. Dit najaar zal deze eindelijk weer te
zien zijn, dankzij bijdragen van de Provincie
Gelderland en het Prins Bemhard Cultuur
fonds. Bij de expositie verschijnt een publicatie
met afbeeldingen van alle tableaus en een inlei
ding door Johan Kamermans, conservator van
het Nederlands Tegelmuseum.
De expositie maakt deel uit van het programma
van het festival 'Geloven in Gelderland'. Meer
informatie op www.geloveningelderland.nl
Nederlands Tegelmuseum, Eikenzoom 12, 6731 BH
Otterlo, 0318-591519
26 oktober 2008 t/m 18 januari 2009, dinsdag t/m
vrijdag 10.00 - 17.00, zaterdag, zon- en feestdagen
13.00 - 17.00, gesloten eerste kerstdag en nieuwjaars
dag. www.nederlandstegelmuseum.nl
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Afbeelding: Jeremia, detail uit de
kruiswegstatie De Liefde, Amsterdam.

