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Redactioneel
- Hugo Landheer
Vrij snel na hetjubileumnummer ligt het laatste
nummer van de veertiende jaargang op uw
deurmat. Het is niet alleen met laatste nummer
van dit jaar maar ook het laatste nummer dat
werd samengesteld door uw redacteur. Na
vijftien jaar bestuurslidmaatschap vind ik het
welletjes. Ik heb een geweldige tijd gehad,
maar nu is het tijd voor andere mensen.

De beslissing over de uitgave van de Nieuws
brief, later het Cuypersbulletin, was net ge
nomen toen ik in 1996 in het bestuur werd
gekozen. Ik had het genoegen jarenlang met
Rens Swart deel uit te maken van de redactie.
Het was vaak gezellig en altijd nuttig werk.
Ook al lukte het niet altijd om het bulletin op
tijd bij u te krijgen of om vier nummers per
jaar te produceren, de redactie deed zijn best
om u van nuttige informatie te voorzien. Of
dat is gelukt, is uiteraard aan u ter beoordeling.
Vooral de verzending was voor mij altijd een

dierbaar onderdeel van de productiecyclus. De
bulletins lagen klaar in dozen en de enveloppen
met adresstickers vormden min of meer de
bekroning op het werk. Altijd waren er bij
de namen op de lijst wel een paar van leden
die ik (nog) niet kende. Helaas zijn dat er nog
steeds te veel. Met hulpvaardige (bestuurs)
leden maakten we van de verzending een
gezellige avond. Eigenlijk was dat het enige
moment dat de redactie als geheel bij elkaar
kwam. Verder verliep alles via telefoon of
e-mail. Dat is tegenwoordig niet anders. Met
een eenhoofdige redactie hoef je niet vaak te
vergaderen. Onze tweede secretaris Pien Elout
bleek gelukkig altijd bereid bij de verzending
de handen uit de mouwen te steken. Veel dank
daarvoor! Ook dank aan Joke de Wolf die de
afgelopen jaren de opmaak prima verzorgde.
Het Cuypersbulletin heeft zich in de tijd dat het
bestaat een belangrijke plaats verworven. Het
is door sommigen wel het ‘parochieblaadje’
van het Cuypersgenootschap genoemd.
Moet de redactie zich daar aan storen? Het
lijkt me onnodig. Ik heb altijd gezegd dat
het Cuypersgenootschap blij mag zijn dat er
een aantal leden is dat de moeite neemt een
verenigingsblad te maken. Het vormt, naast
de website en het jaarboek, de zichtbare band
tussen bestuur en de leden. Iemand die het
bulletin een ‘parochieblaadje’ noemt, zegt iets
over zichzelf. Een vereniging die alles overlaat
aan één persoon, moet blij zijn met een
parochieblaadje.

In dit nummer weer eens een echte rubriek
actienieuws. Met veel slechte berichten. Het
Cuypersgenootschap zet zich als vanouds
in voor het behoud van kerken en andere
gebouwen, maar veel kerkgebouwen blijken
niet te redden. Wel goed nieuws over de Van
Sijpesteijnkade in Utrecht. De kans lijkt groter
dat de huizenrij toch wordt opgenomen in het
plan. Wij bezochten het ietwat verfomfaaide
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huizenrijtje bij het station Utrecht CS
dit voorjaar en na veel druk uit de lokale
politiek is NS Poort nu bereid de plannen te
heroverwegen. In dit nummer ook het laatste
artikel van de serie van Gerard van Asperen
over Cuypers in Valkenburg. En tot slot een
lang artikel van Arnoud Geux over Granpre
Molière en zijn cultuurpessimisme. Mooi
nummer dus voor deze decembermaand.
Het ga u allen goed in 2010!

Data excursies 2010
Op deze manier laten we u alvast weten dat
de voorjaarsexcursie wordt georganiseerd
op zaterdag 24 april met bestemming
Kerkrade en omgeving en de najaarsexcursie
vindt plaats zaterdag 30 oktober.

De ledenadministratie in 2009
Op 1 januari 2009 had het Cuypersgenootschap
428 leden. Het aantal was aanzienlijk vermin
derd in verband met de sanering van het
ledenbestand per 31 december 2008.
In de loop van 2009 hebben we tien nieuwe
leden kunnen inschrijven. Zes leden hebben
hun lidmaatschap opgezegd. Per saldo was er
in 2009 dus sprake van een stabilisering.

Rolduc te Kerkrade. Het programma is als
volgt (onder voorbehoud):
Kosten:

de kosten bedragen voor de excursie 35 euro
p.p. en voor het diner 25 euro. Wilt u bij
aanmelding aangeven of u wel of geen gebruik
wil maken van het diner.

verzamelen bij het station van
Kerkrade-Centrum
bezoek aan het Industrion/
11.00 uur
Gontinium, het eerste
Discovery Centrum van
Nederland dat vlakbij het
station ligt.
Rond 11.30 uur te voet naar Rolduc
Rond 12.00 uur lunch
13.00 uur Algemene ledenvergadering;
agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling verslag van de vergadering
van 16 mei 2009
4. Vaststelling jaarrekening 2009
5. Verkiezing nieuwe kascommissie
6. Jaarverslag 2009 door de secretaris
7. Rondvraag
8. Sluiting

10.30 uur

De ledenadministratie wordt per 1 januari
2010 verzorgd door onze secretaris de heer

Rond 13.30 uur rondleiding door Rolduc
17.30 uur einde excursie
Er is de mogelijkheid om na afloop van de
excursie gezamenlijk te dineren in Rolduc of

L. Dubbelaar.

in Kerkrade.

Voorjaarsexcursie
Cuypersgenootschap naar
Rolduc op 24 april 2010
De voorjaarsexcursie met Algemene Leden
vergadering wordt gehouden op zaterdag 24
april 2010. Wij bezoeken dan het abdijcomplex

De excursie is een wandelexcursie. Er wordt
geen gebruik gemaakt van een bus. Wij zijn
tijdens de excursie telefonisch bereikbaar op
06-23398363.
Aanmelding:

bij Jan Dekkers, Hogestraat 20, 6651 BL
Druten tel. 0487-512482 of dekkersdruten@
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hetnet.nl onder gelijktijdige overmaking van
het verschuldigde bedrag op rekening 483 50
02 van het Cuypersgenootschap te Druten
o.v.v. voorjaarsexcursie 2010.
Vragen:

Voor overige vragen over de excursie en
Algemene ledenvergadering kunt u terecht
bij secretaris Leo Dubbelaar, tel. 0172404760 of 06-23398363 of op secretaris@
cuypersgenootschap.nl.
Wij hopen u te begroeten op 24 april 2010.

Tot dan.

De bijbehorende stukken zullen nadat ze
gereed zijn gekomen, worden geplaatst op de
website www.cuypersgenootschap.nl en/of
tijdens de vergadering worden uitgedeeld.

Actienieuws
- Leo Dubbelaar
Op de website van het Cuypersgenootschap
staat sinds jaar en dag onder de rubriek acties,
een overzicht van onze acties voor behoud
van bedreigd erfgoed. De ontwikkelingen
zijn tot en met maart 2009 bijgehouden.
Helaas ontbreekt mij de tijd om het overzicht
regelmatig, bijvoorbeeld maandelijks, op te
schonen. Ik moet keuzes maken. De zaken in
het land goed in de gaten houden en collegaactiegroepen of bezorgde burgers bijstaan of
ons overzicht nauwkeurig bijhouden. Ik kies
dan voor het eerste. Neemt niet weg dat in het
begin van 2010 weer een geactualiseerde versie
op de website wordt geplaatst. Daarnaast is
onze Afdeling Amsterdam ook enthousiast
bezig om zich in te zetten voor bedreigd
erfgoed.
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Ik probeer toch globaal weer te geven, welke
acties buiten Amsterdam de laatste maanden
hebben ontplooid. Voor de actuele stand van
zaken verwijs ik u naar de homepage van onze
website www.cuypersgenootschap.nl.
Leegstaande kerken

Helaas zal de problematiek waarbij monumen
tale kerken hun functie verhezen de komende
tijd voortduren. De kerken die geregistreerd
zijn als rijks-, provinciaal- of gemeentelijk
monument zullen in de meeste gevallen ge
handhaafd blijven, zij het dat wel van belang
is dat monumentale interieurs liefst zo min
mogelijk worden aangetast. Helaas moeten
we wel met lede ogen aanzien dat in Dongen,
de neogotische Sint Josephkerk van Van
Groenendael, notabene een gemeentelijk mo
nument, afgelopen zomer 2009 met de grond
gelijk werd gemaakt. Helaas geeft een status als
gemeentelijk monument geen garantie dat het
monument behouden blijft.
Rampzaliger wordt het voor een grote
groep van wederopbouwkerken. Slechts 14
kerken uit de periode 1940-1958 worden
rijksmonument. De overige kerken worden
aan hun lot overgelaten, slechts enkele
worden gemeentelijk monument. Met name
in het katholieke zuiden wordt de situatie
dramatisch. Aangezien verreweg de meeste
wederopbouwkerken in de toen aangelegde
stadswijken werden aangelegd, zullen ook
deze meestal onbeschermde kerken het loodje
leggen. We hebben dan ook samen met
Heemschut een brandbrief naar de Provincie
Limburg geschreven waarbij de ernst van de
situatie wordt aangegeven. Voor de Maria
Gorettikerk in Kerkrade-Nulland is het te laat.
Ons verzoek aan de minister tot aanwijzing
als rijksmonument bereikte de gemeente te
laat. We konden niets anders doen dan het
I aanwijzingsverzoek intrekken omdat de kerk al

half gesloopt was.

Vooruitlopend op de wijziging van de Monumentwet 1988 waarbij de aangekondigde
50-jaren grens zal verdwijnen, is de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed nu bezig met een
selectie van monumentwaardige objecten
uit de periode 1959-1965. Wij hebben de
rijksdienst een lijst met monumentwaardige
kerken uit die periode aangeboden. Die lijst is
de laatste jaren door sloop flink gereduceerd.
Wellicht is het ook te laat voor de Christus
Koningkerk van Heerlen. Voor deze kerk is een
sloopvergunning afgegeven en de gemeente
wil de kerk niet beschermen omdat er geen
investeerders zijn die iets willen met de kerk
en de ligging in een wijk met een krimpende
bevolking.

De komende tijd zullen we aandacht vragen
voor de bescherming van een aantal bedreigde
Limburgse kerken. Voor twee kerken in Uden
en de Engelbewaarderskerk te Hoorn hebben
wij al de gemeentelijke monumentenstatus
aangevraagd.
Ook voor een aantal bedreigde kerken uit
eerdere perioden hebben we de laatste
maanden actief actie gevoerd. De SintJozefkerk
van Kaatsheuvel, één van de eerste kerken van
C.H. de Bever, mocht van de minister toch
geen rijksmonument worden omdat de kerk
niet ‘nationaal’ genoeg was. De rechter zal
deze maand een oordeel vellen. In cb 4/2008is
uitgebreid aandacht besteed aan deze kerk.
Verder vragen wij de gemeente Hillegom tot
behoud van de inmiddels leegstaande en op
de gemeentelijke monumentenlijst geplaatste
Sint Josephkerk uit 1925-1927 van Jan Stuyt.
De gemeente Zaanstad heeft ons verzoek tot
bescherming van de Dorpskerk van Zaandijk
in behandeling genomen. De kerk is voorlopig
beschermd in afwachting van nader onderzoek
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tot behoud. In Zwolle hebben we bescherming
aangevraagd voor de Herv. Jeruzalemkerk
uit 1930-1933 van de architecten G. van
Hoogevest en M. Meyerink.
Minder goed gaat het met onze actie voor
het behoud van de Geref. Hoeksteenkerk te
Monster. De gemeente Westland heeft nog
maals besloten dat de kerk niet beschermd
zal worden omdat de kerkgemeente de kosten
voor onderhoud niet meer kan opbrengen en
nieuwbouw wensen. Voor ons aanleiding om
beroep aan te tekenen bij de rechtbank. Dit
doen wij samen met Heemschut en Taskforce
Toekomst Kerkgebouwen.

Het hoofdstuk over bedreigde kerken is
niet alleen maar kommer en kwel. Voor de
Scheepjeskerk in Hazerswoude is het goede
nieuws dat de kerk de komende 10 jaar niet
gesloten gaat worden en dat de kerk wordt
opgeknapt. Ook een monumentenstatus komt
nu in zicht.
Overige bouwwerken.

U zult wel denken dat het Cuypersgenootschap
de laatste tijd uitsluitend actie voert voor
bedreigde leegstaande kerken. Ook overige
bedreigde bouwwerken komen aan bod.
Om in de religieuze hoek te blijven, wordt
wellicht het klooster van Bennebroek alsnog
rijksmonument. De rechter in Haarlem heeft
heel veel kritiek op de handelwijze van de
minister. Alle instanties zijn voor bescherming
op rijksniveau voor klooster met tuin,
behalve de minister. Indien u dit leest, heeft
waarschijnlijk de rechter vonnis gewezen. We
zullen dit via de website bekend maken.
Ook wordt het spannend voor het hoofdgebouw
van het vm. Krankzinnigenziekenhuis Meerenberg in Bloemendaal-Santpoort. De Raad van
State moet nog vonnis wijzen op het bezwaar
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van de projectontwikkelaar tegen de uitspraak
van de rechter die sloop van de rijksbeschermde
zuidvleugel en schoorsteen heeft verboden.
Eind december wordt duidelijk of de vleugel
en schoorsteen mogen blijven staan of worden
necrgehaald.
Met Heemschut zetten we ons in voor bedreigd
erfgoed in westelijk Zeeuws - Vlaanderen.
Voor het bedreigde wederopbouw - stadhuis
van Aardenburg hebben we de rijksstatus
aangevraagd. Verder bestuderen wij op
bescherming van de belangwekkende wederopbouwobjecten van Oostburg en Schoondijke. Deze twee dorpen, geheel verwoest in de
Tweede Wereldoorlog, zijn belangrijke iconen
uit de wederopbouw.

Voor de bedreigde barakken van het Duitse
vliegkamp Valkenburg bij Leiden is er goed
en minder goed nieuws. De gemeente Katwijk
heeft de barakken met overige onderdelen
van de Atlantikwall definitief geplaatst op
de gemeentelijke monumentenlijst. Onze
oud-secretaris en militair erfgoeddeskundige
René Vossebeld heeft in opdracht van de
gemeente een uitgebreide waardestelling
met redengevende omschrijving gemaakt.
Inmiddels heeft het rijk, gedwongen door
uitspraken van haar bezwarencommissie,
eieren voor haar geld gekozen en toch
onderdelen van de Atlantikwall bij het
vliegveld aangewezen als rijksmonument.
Alleen de barakken en de inmiddels onder
gestoven onderdelen vallen wederom bij het
rijk buiten de boot. Dus ook hier moeten we
een gang naar de rechter maken.
Voor de gemeente Katwijk heeft onder
getekende zitting in de Klankbordgroep
uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst.
Onze oud-bestuurder Gert van Kleef ver
tegenwoordigde het Cuypersgenootschap
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in de Klankbordgroep van Wassenaar. De
gemeentelijke monumentenlijst van beide
gemeenten zullen in de komende jaren flink
worden uitgebreid. Inmiddels gaat ook de
gemeente Bloemendaal haar monumentenlijst
uitbreiden. Samen met de Stichting Ons
Bloemendaal en SBEZK zullen we bescher
menswaardige objecten voordragen.

Tot slot nog de Sankt Ludwig van Vlodrop.
Inmiddels is het onze langstlopende acties,
die al meer dan tien jaar duurt. De gemeente
Roerdalen gaat nu eindelijk handhaven. Beter
laat dan nooit. Trouwens dit gaan ze doen
nadat het beroep van de eigenaar tegen het
besluit van de minister tot handhaving van het
klooster op de rijkslijst formeel is afgewikkeld.
Verder hebben we gemeentelijke bescherming
gevraagd voor het restant van het observatorium
achter het klooster. Waarschijnlijk zal het
gebouwtje worden verplaatst naar het terrein
van de Heemkundevereniging Roerstreek.

Inpassing historische
bebouwing
Van Sijpesteijnkade toch
bespreekbaar
- Hugo Landheer
Even een korte opfrissing van het geheugen.
De van Sijpesteijnkade ligt aan de rand
van het gebied rond Utrecht CS. Jarenlang
dreigde het rijtje huizen, waaronder een
rijksmonument, te worden afgebroken om
plaats te maken voor moderne hoogbouw. In
cb 2/2009 besteedden wij aandacht aan deze
raak Dankzij de overweldigende deelname
aan een mailactie van vele, vele bewoners en
een motie die ingediend werd door D66 en
Groenlinks, is het ook NS Poort duidelijk
geworden dat de historische bebouwing van
I de Van Sijpesteijnkade ingepast moet worden
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in de nieuwe plannen voor het Stationsgebied.
Uiteraard is ook het Cuypersgenootschap heel
blij met die ontwikkeling. We zullen het tevens
heel fijn vinden als omwonenden en betrokken
organisaties ook meegenomen worden in de
ontwikkeling van die plannen. Dat kan ook,
volgens het nieuwe participatiemodel van
dë gemeente. Dat zou natuurlijk ook kunnen
gelden voor dit deel van het Stationsgebied.
D66 zal daarover nog vragen stellen.

informatie / documenten voor iedereen toe
gankelijk willen maken. En we puzzelen nog op
een handige manier om alle belangstellenden
steeds actief te blijven informeren. Want
die terugkoppeling en betrokkenheid blijft

uitermate belangrijk.

Meer informatie op www.google.nl onder het
zoekwoord Sijpesteijnkade Op de sites van
bijna alle politieke partijen in het Utrechtse is
inmiddels wel het een en ander te vinden over
deze zaak.

Cuypersbiografie beleeft
tweede druk!

De Initiatiefgroep Bevaarbare Leidsche Rijn
heeft van de POS (projectgroep Oude Stad)
een uitnodiging gehad om mee te denken met
hun concept ‘Ruimtelijke visie bruggen over de
Leidsche Rijn’. We hadden op 11 november
een gesprek en hebben daarna een schriftelijke
reactie gegeven. Al zijn we blij dat ons deze
gelegenheid geboden is, toch willen we nu
vooral snel een begin maken met een meer
samenhangende Ontwikkelingsvisie en de
klankbordgroep waarvoor we door B&W /
POS zijn uitgenodigd. Omdat de POS geen
haast maakt, hebben wij dus ons voorstel voor
de aanpak naar hen gestuurd, met het verzoek
op korte termijn een afspraak te maken.
Intussen werken we aan een virtuele
werkgroep op Google Does, om als
klankbordgroep

vrijuit met elkaar van gedachten kunnen
wisselen. Daar willen we alle belangrijk
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PJ.H. Cuypers (1827-1921) is overbekend als de
architect van het Rijksmuseum en het Centraal
Station. Hij is ook befaamd als de restaurateur
van kasteel De Haar en als ontwerper van
vele tientallen kerken en interieurs. Maar
wie kent hem als onvermoeibaar reiziger, als
projectontwikkelaar, als champignonkweker en
als huistiran?
In 2007 is ter gelegenheid van het Cuypersjaar
is voor het eerst een complete biografie van
deze architect verschenen,van de hand van dr
Wies van Leeuwen, oprichter en oud-voorzitter

van ons genootschap..

voortdurend en gepassioneerd op zoek naar
de essentie van de architectuur. Maar ook het
beeld van een ondernemer en ontwikkelaar die
zijn bureau en kunstwerkplaats goed weet te
organiseren, opdrachtgevers weet te overtuigen
en gebruik maakt van nieuwe media om zijn

opvattingen te verspreiden.
De auteur heeft gebruik gemaakt van het
unieke en zeer uitvoerige archief van Cuypers.
Dat bevat tekeningen en ontwerpschetsen voor
honderden gebouwen, schilderingen, meubels
en details. Honderden persoonlijke brieven
geven een goed beeld van de familierelaties en
het netwerk van Cuypers. Het beeldmateriaal
omvat historische foto’s van de architect en
zijn familie, zijn woonhuis en verdwenen
gebouwen. Daarnaast zijn er vele nieuwe
kleurenopnamen van beeldbepalende werken,
kerken, woonhuizen, kasteel De Haar,
Centraal Station, Rijksmuseum, maar ook
ontwerptekeningen van meubels en schetsen
van gebouwen en decoraties. Het boek bevat
ook actuele overzichten van leven en werk.
Binnen enkele maanden na verschijning was
het boek uitverkocht. Inmiddels is de tweede

druk verschenen.
Leden van het Cuypersgenootschap kunnen
de biografie bestellen voor € 34,95 inclusief
verzendkosten in plaats van € 39,95.
Bestellen kan schriftelijk of per e-mail:
Secretariaat Cuypersgenootschap

De publicatie telt rond de 400 pagina’s met
250 afbeeldingen, gedeeltelijk in kleur. Ze
is uitgegeven door Waanders te Zwolle.
Onder de motto’s Tijd, Ruimte, Relaties en
Kunstenaarschap geeft de biografie een breed
beeld van leven en werk van Cuypers. Hieruit
ontstaat het beeld van een gedreven man,

Postbus 575
6800 AN ARNHEM
Speciaal E-mail adres voor het boek:
cuypersgenootschap@gmail.com
onder vermelding van:
Naam
Adres
Postcode Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres+ het gewenste aantal.
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gebaseerd op een ‘logische’ of ‘rationele’
ontwerpmethode ontleend aan de gotiek.
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P.J.H. Cuypers
(1827-1921)

Aart Oxenaar (1958) studeerde kunstgeschie
denis en archeologie aan de Universiteit van
Amsterdam. Met steun van NWO deed hij
aansluitend onderzoek naar het werk van
PJ.H. Cuypers. Daarna werkte hij voor het
Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam
als publicist en tentoonstellingsmaker. Hij was
oprichtend coördinator van het Centrum
voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg.
Sinds 1998 is hij directeur van de Academie
van Bouwkunst Amsterdam. PJ.H. Cuypers en
het gotisch rationalisme is tevens het proefschrift
waarop Oxenaar promoveerde bij de Univer
siteit van Amsterdam.

Deze studie vormt de eerste monografie
waarin een overzicht wordt gegeven van
de ontwikkeling van het denken en werken
van Pierre Cuypers (1827—1921). Auteur
Aart Oxenaar beschrijft hoe Cuypers in
zijn ontwerpen, met het uitgangspunt
‘waarheid’ in materiaalgebruik en constructie,
gaandeweg een reeks compositorische
middelen inzette (pondération, multiplicatie,
perspectiefcorrectie) om de architectuur
optimaal te doen ‘spreken’ voor de beschouwer.
Hij toont overtuigend aan dat de werken
van Cuypers meer zijn dan een toevallige
reeks gebouwen: ze vormen een oeuvre dat
uitdrukking geeft aan een idee. Oxenaar
beschrijft de ontwikkeling van Cuypers
door diens denken en werken systematisch
en chronologisch met elkaar in verband te
brengen. Centraal daarbij staat de omslag
in het werk van een archeologisch zuivere
neogotiek, via een gotisch eclecticisme naar het
ontwikkelen van eigen, eclectische stijlvormen

‘Oxenaar nam als uitgangspunt voor zijn onder
zoek de bewaarde schetsen en tekeningen van
de architect, zijn gerealiseerde ontwerpen en
zijn persoonlijke bibliotheek. Het is de eerste
keer dat al deze bronnen systematisch en
chronologisch zijn onderzocht en beschreven.’
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Het pied-à-terre van Cuypers
Pierre.
— ing. Gérard van Asperen
Ing. Gérard van Asperen is al jaren
gefascineerd door de figuur van Pierre
Cuypers. Hij heeft zich in verschillende
aspecten van zijn leven en werk verdiept.
In 2007/4 en 2008/1 publiceerden
wij zijn artikel De relaties van PJHC,
waarin hij onderzocht hoe Cuypers’
loopbaan begon. In deze nieuwe serie
artikelen staat de Valkenburgse periode
in het leven van de architect centraal.
In 2009/1 en 2009/2 publiceerden wij
de eerste delen van dit lange artikel. In
dit nummer het derde en laatste deel.
PC wordt weer inwoner van Roermond
(1898-1921).
Het overlijden van Nenny betekent een grote
omwenteling in het leven van PC. Hij besluit
met onmiddellijke ingang Oud Valkenburg
als inwoner te verlaten. Op 8 januari 1898
worden hij en zijn twee dochters als inwoners
uitgeschreven om weer definitief te gaan wonen
in Roermond. Een week na het overlijden van
Nenny worden zij daar ingeschreven in het
bevolkingsregister aan de Maastrichterweg
1. Mgr. Willem Everts, priester, woont reeds
vanaf 13 oktober 1893 op dat adres met twee
dienstboden. Oud Valkenburg, (Neerhem
6) wordt hierdoor weer het pied-à-terre van
weleer.
De jongste dochter Annie trouwt vrij snel
daarna op 3 september 1898 met Theo
Mathon, zeer waarschijnlijk tegen de zin van
PC. Uit dit huwelijk wordt op 8 september
1899 te Roermond een dochter geboren. Zij
wordt Antoinette genoemd naar de zojuist
overleden echtgenote van PC.
I Zijn dochter Katrien zal PC nog lange tijd
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verzorgen. Zij blijft ongetrouwd en kiest er op
50-jarige leeftijd voor om in te treden bij de
Redemptoristinnen te Velp. Op 25 maart 1916
wordt zij uitgeschreven te Roermond

Het huis Neerhem 6

Pastoor Langenhoff woont ook nu nog op het
adres Neerhem 8, maar ook zijn gezondheid zal
hem snel daarna in de steek laten. Hij overlijdt
7 maanden na het verscheiden van Nenny op
zondag 14 augustus 1898 op 76-jarige leeftijd.
Aangezien PC in 1890 al eigenaar geworden
is van het huis van de pastoor, die daar tot het
eind van zijn leven mocht blijven wonen, kan
PC nu ook beschikken over dat huis.
Nu PC al te Roermond woont, staat het huis
naast zijn pied-à-terre leeg. Zijn dochter
Mia is juist gescheiden van de Chinees,
Frederick Arrhee. PC had al geprobeerd
haar vanuit Berlijn naar Nederland te laten
komen, hetgeen nu blijkbaar gelukt is, want
zij is al een week voor het overlijden van de
pastoor, als rentenierster, ingeschreven in het
bevolkingsregister te Oud Valkenburg, op 1
augustus 1898. Haar vier kinderen die alle in
Berlijn zijn geboren, Eric,1 Antonia,2 Theo,3
en Maria,4 komen met haar mee.
Hoogstwaarschijnlijk is Mia met haar kinderen
in het huis van pastoor Langenhoff gaan
wonen. Voor PC was er geen reden om zijn
pied-à-terre te Oud Valkenburg te verruilen
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voor een groter pand, nu hij alleen was, te
Roermond woonde, en toch ook nog vaak
van huis was. Voor Mia daarentegen was het
prettig ruimte te hebben met vier kinderen.
Op 15 mei schrijft Treesje Langenhoff PC
een brief voor zijn 72ste verjaarjaardag: “Mijne
innige en hartelijke wenschen op 16 Mei!
Moge degoede God U de noodige rust en troost schenken,
dat is mijn vurige bede. Onze lieve afgestorvenen5 zullen
morgen stellig veel voor U bidden en vragen, en vooral
haar gedenken van wier gedrag en gevoelens zpoveel
van U afhangt. Dat God haar verlichte en beware! Ik
vraag zulks dagelijks aan de goede God. Het l* H.
Communiefeest van Eric6 zal U wel allen te zaam

gebracht hebben.
Tot mijn spijt heb ik Mia niet meer kunnen ontmoeten
na haar thuiskomst. Zou dien dag niet een gunstige
wending gebracht hebben?
Ik ben sedert zaterdag te Arnhem. De behoefte aan wat
gezelligheid deed zich weer gevoelen, al ontrukte ik mij
ook met tegenzin aan het thans zoo heerlijke Valkenburg
Mijn plan is de Pinksterdagen nog over te blijven en dan
den Dries weer op te zoeken. Zult U ook weer eens over
komen? Ik hoop dan thuis te zijn, om U dan met Mia
te kunnen ontvangen. Ik denk dat morgen de kinderen
U zullen omringen en hoop geen enkele wanklank dien
dag store. ”
Theo en Eric gaan op 21 november 1899 naar
Weert op kostschool. Zij zijn dan respectievelijk
10 en 12 jaar oud. Gezien de leeftijd van de
jongens zullen zij zeer waarschijnlijk naar het
pensionaat Saint-Louis zijn gegaan dat tegen
het einde van de negentiende eeuw steeds
meer naam begon te krijgen.7
In 1903 zal Mia, Valkenburg verlaten en zich
vestigen te Aken.

Er volgen dan enkele jaren dat er niet veel
terug te vinden is in de diverse bronnen over
de familie Cuypers in Oud Valkenburg.
Wel kan uit de bronnen tot zover worden
vastgesteld dat PC nooit gewoond zal hebben
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in het pand aan de Neerhem, nummer 8.
op 12 mei 1907 schrijft Treesje Langenhoff
nog een brief om PC met zijn 805“ verjaardag
te feliciteren:
“Hooggeschatte vriend! Een hartelijken groet en innigen
wensch op 16 Mei! Al hebt gij ook een grooten afstand
gesteld tusschen U en uw vrienden, zf zullen U toch wel
bereiken, de bewijzen hunner vereering en verknochtheid !
Dat de Goede God U nog spare voor uw werk, voor uwe
kinderen en vrienden ! Dat dien dag het gemis aan haar
zich dubbel zal doen voelen, die op den 7V verjaardag
nog aan uwe zijde stond, is te begrijpen doch van uit
den Hemel verheugt ze zich met degenen die U dien dag
werkelijk en in den geest omgeven. Dank voor uwe kaart
! Ik ben er wat gelukkig mee. Veel, veel liefs aan Katrina.
Ik ben dien dag met haar vereenigd in gebed voor haar
goeden vader. Gelukkige thuiskomst, Thérèse. ”
Lei Deckers schrijft: “In 1907 vond er onder
architect Cuypers nog een nieuw- respectievelijk
herbouw plaats, niet duidelijk is of het hier gaat om
zijn woonhuis (C, 2074) Neerhem 6, of alleen om het
ernaast gelegen pand (C, 2073)"
Mijns inziens moet dat gaan over Neerhem 6,
omdat sectie C, nummer 2073 niet het ernaast
gelegen pand, Neerhem 4 is, maar het nieuwe
nummer van de verenigde percelen die PC
achtereenvolgens heeft aangekocht op “den
Heiligen Dries”, waar volgens het kadaster wel
een “gebouw” staat.

Den Dwingel

Pas op 15 november 1912 koopt “den Weledelgestr.
Zeer Gel. Heer Dr. Petrus Josephus Hubertus Cuypers,

13

14

2009 - 4

Cuypersbulletin

architect der Rijksmuseum gebouwen, wonende
te Roermond"* het pand Neerhem 4, op de
hoek van “den Dwingel” en de toenmalige
Valkenburgerstraat van Elisabeth Grégoire,
rentenierster te Oud Valkenburg. Dit betreft
een huis, erf en stal, staande en gelegen te Oud
Valkenburg genaamd “den Heiligen Dries” bij
het kadaster bekend in sectie C. nummer 1926.
Dat het bij zijn pied-à-terre om een nieuwbouw
heeft gegaan, is niet geheel onwaarschijnlijk
aangezien dat huis in 1844 is ontstaan uit een
splitsing van waarschijnlijk een zogenaamde
stadsboerderij in twee woonhuizen die
gaandeweg niet meer de beoogde woon
kwaliteit hadden. Ook de huidige staat van
de woningen duidt er niet op dat deze ooit
tot een functionerend geheel hebben behoord
en de architectuur van deze woningen heeft
duidelijke kenmerken van de periode rond
de vorige eeuwwisseling. De woonhuizen zijn
waarschijnlijk lager geweest en er zat een
gangetje tussen dat de pastoor uitdrukkelijk in
zijn eigendom hield toen hij het woonhuis met
stalling mestvaalt en aschbak aan de Neerhem
4, aan Elisabeth Grégoire, zijn dienstmeid,
“verkocht”.

oudejaarsavond 1919 aan zijn nichtje. Hij zegt
haar: “Daar genoot ik een der zaligste oogenblikken
van mijn huwelijksleven. Bij de inwijding vanje vader’s
huwelijk was ik in de kerkjuist tegenover Tante Nenny
geplaatst. Wat stroom van aandoeningen vervulde onze
zielen! Een enkele oogslag het ons dit erkennen. Wij
herleefden onze eigen verbintenis met al haar zaligheid.10
Wat een bekoorlijk oord is toch dat kleine Freiburg, de
perel van ’t verrukkelijke Schwarzwald! Freiburg met
zijn krans van blauw-groene bergen en balsemgeurige
dennenwouden is voor mij de mooiste stad ter wereld
Hoe vaak besluipt mij heimwee naar die Symphonie
van Schoonheid en Liefde!Jammer dat we in 1912 het
geliefkoosd plan niet konden uitooeren, samen met
Oom Otto in dat sproolgesland te gaan wonen! Weet
je nog wel, hoe ik daar een villatje, naarje eigen, door
mij gewijzigd plan zpu bouwen, op het terrein van Dr.
B. |7] Met weemoed herdenk ik dat aardsch paradijs,
de zwerftochten door het sparrehout, die Tante Nenny
en ik dagelijks met je Ouders ondernamen, naar al
die godgezegende plekjes der naaste omgeving: het
liefelijke Günterstal, Jägerhaus en St. Ottilie in ’t
donkere dennenbosch, de Schlossberg Zfio makkelijk te
beklimmen, Loretto, met zijn overheerlijk panorama en
zpoveel andere! Heeft mijn 92-jarige memorie die namen
niet goed onthouden?’ Verzucht PC.11

Naast de onderhavige panden Neerhem 4, 6
en 8 bezat PC nog meer woonhuizen. Aan
wie PC deze percelen verhuurde, is door mij
niet verder onderzocht, omdat het in dit kader
verder niet van belang was.

Op 3 maart 1913 komt de zoon van Joseph
en Delphina, Michel Cuypers,12 een kleinkind
van PC, op 21-jarige leeftijd bij PC wonen. Hij
wordt in Roermond als architect ingeschreven.
Aan te nemen valt dat het beter voor hem was
om praktijk op de doen in het atelier van zijn
opa te Roermond. Op 26 september 1916
trouwt Michel met Engelina Schlencker13
en wordt ook op de Maastrichterweg 1
ingeschreven waar ook hun twee oudste
kinderen Engelina14 en Michelina15 Cuypers,
genoemd naar hun moeder en vader, worden
geboren.
Het moet voor PC een enorm genot zijn om
overgrootvader te worden en op zijn 90!tc
jaar die kinderen ook om zich heen te zien

In 1912 heeft PC nog met de gedachte
gespeeld om samen met zijn nichtje Elisabeth
Emilia Maria Sybilla Gfrörer (1863-1952)9
en haar oom Otto Gfrörer te Freiburg im
Breisgau te gaan wonen. PC had prachtige
herinneringen aan dit gebied omdat hij met
zijn vrouw Nenny tijdens het huwelijk van
de ouders van Elisabeth, Pauw Alberdingk
Thijm en Emilia Gfrörer, daar gelukzalige
ogenblikken had beleefd. PC verhaald dit op
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opgroeien. Als hij op die leeftijd toch al veel
familieleden en vrienden heeft zien wegvallen,
is het een vreugde te zien dat het leven
doorgaat.

In het jaar 1916 schenkt PC al zijn bezittingen,
ten eerste een onverdeelde helft aan zijn
dochter Rosa (Roosje), de dochter uit zijn
eerste huwelijk die op dat moment 64 jaar oud
is en weduwe van Eduardus Maria Alberdingk
Thijm (1850-1911),16 oliefabrikant, en ten
tweede een onverdeelde helft aan zijn dochter
Katrien die hem tot nu toe te Roermond heeft
verzorgd maar over een maand zal intreden bij
de Redemptoristinnen te Velp.
Het jonge gezin van Michel en Everdina
vertrekt op woensdag 7 juli 1920 naar Londen.
Volgens de burgerlijke stand woont PC dan
nog alleen in het huis. Waarschijnlijk verzorgt
Rosa, die weduwe is en in Haarlem woont, PC
in die laatste maanden te Roermond waar hij
op donderdag 3 maart 1921 overlijdt. Dit is 8
maanden na het vertrek van Michel met zijn
gezin naar Londen.
Het is opvallend dat bij de overdracht van
het onroerend goed van PC zijn andere
kinderen, Joseph , Mia en Annie, geen rol
spelen. Joseph heeft waarschijnlijk wel een
deel van het Amsterdams bezit geërfd. Verder
is het waarschijnlijk dat PC zijn dochters,
Mia vanwege haar scheiding met de Chinees
Ahrree, en Annie vanwege de affaire tussen
PC en haar niet geaccepteerde echtgenoot
Theo Mathon, van de boedelscheiding uitsluit.
Zij worden in geen enkele akte met name
genoemd.

De periode Rosa Alberdingk ThijmCuypers (1922-1935).
Op 3 januari 1922 gaan de gezusters Rosa,
weduwe, en Katrien, religieuze, over tot
scheiding en verdeling van een 16-tal huizen,
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stallen, erven en tuinen te Oud Valkenburg en
een 4-tal te Valkenburg. Hieronder vallen met
name de drie panden Neerhem 4, 6 en 8. De
gehele bezitting wordt geschat wordt op een
waarde van f. 40.000,-- en Katrien wordt voor
de helft van dat bedrag uitgekocht, f. 20.000,-. Waarschijnlijk gaat dit bedrag naar haar
klooster in Velp bij Grave.

Nog geen maand later op 26 januari 1922
gaat Rosa over tot de verkoop van een huis,
erf en tuin gelegen te Oud Valkenburg Sectie
C, nummer 2075, Neerhem 8, met een
aangrenzende schaapswei, nummer 1565, aan
haar dochter Josepha Alberdingk Thijm.17 Zij
is in 1909 getrouwd met Gaspard de Quay.18
Belangrijk in dit verband is dat in de akte staat:
“De koopster kan haar gekochte op heden aanvaarden
onder verplichting van de loopende huren gestand te
doen." Dit betekent dat het huis tot dan toe
is verhuurd, na het vertrek van Mia en haar
kinderen, Dit moet ergens kort na 1900 zijn
geweest.
Er is een ansichtkaart bekend, gedateerd 2 maart
1920, die wordt gestuurd naar: Mejonkvrouwe
A. Van der Brugghen, Oorsprongpark 10 te
Utrecht, waarop geschreven staat: Lieve Annie,
Ik ben nu hier in dit huis gelogeerd, (....) d Dieu lieve
A. [Annie] Ondertekend door: Je zoo liefste M.
VB.C.'9
Op 17 oktober 1922 wordt Rosa op 70-jarige
leeftijd officieel ingeschreven als inwoonster
van Oud Valkenburg op Neerhem 6.
Haar dochter moet blijkbaar nog wachten
om officieel naar Oud Valkenburg te komen,
waarschijnlijk totdat de huur van het pand
Neerhem 8, afloopt.
Josepha Alberdingk Thijm en Gaspard de Quay
worden ingeschreven in het bevolkingsregister
op 30 maart 1924. Dat is dus bijna anderhalf
jaar later. Het echtpaar woont dan naast haar
moeder die in het oude huis van PC woont, en

15
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Josepha en Gaspard betrekken het voormalige
huis van pastoor Langenhoff.
Zodoende kan Josepha haar moeder Rosa
verzorgen als dat noodzakelijk is.
De periodeJosepha de Quay-Alberdingk
Thijm (1935-1956).
In 1935 voelt Rosa haar krachten afnemen. Zij
is dan 83 en besluit alle in haar bezit zijnde
gronden, waaronder een weiland, tuin, woning,
stallen, serre en hakhout ter plaatse genaamd
“den Heiligen Dries” met de daaronder
liggende grot aan haar dochterJosepha over te
doen. Ook de helling met hakhout en opgaande
boomen langs de Daelhemmerweg alsmede de
grotingang, drie kleine woningen en tuintje
op de hoek van deze met den Dwingel. Met
inbegrip van het huis, stal en erf gelegen Oud
Valkenburgerweg hoek den Dwingel, Neerhem
4. Zij verkoopt dit voor de prijs van f. 12.000,--.
In de akte wordt vermeld dat: ”De bestaande
huurovereenkomsten worden door koopster gestand
gedaan, jj) wordt door verkoopster gesubrogeerd20 in
alle rechten, daaruit voortvloeiende, met ingang van 15
december laatstleden.”
In de verkoop is het woonhuis van Rosa,
Neerhem 6, niet begrepen, terwijl zij er feitelijk
al niet meer woont.
Kort na deze overdracht overlijdt Rosa op 14
maart 1936, volgens de akte, te Laren (NH). Zij
was laatst gedomicilieerd in Huize “Duinrust”
te Overveen bij Haarlem. Zij is dan bijna 84
jaar oud. Aangezien de overige bezittingen het
jaar daarvoor al waren oveigegaan op Josepha
komt nu alleen nog haar huis met tuin en erf,
sectie C, nummer 2074, (Neerhem 6) in de akte
van scheiding en deling voor. Bij testament is
bepaald dat haar beide kinderen Theodorus
en Josepha ieder voor de helft delen in
haar nalatenschap. Zij heeft als Executeur
Testamentair benoemd: “De Hoogeerwaarde Heer
Hubert Carolus Joannes Sandaal, Roomsch Katholiek
priester, kanunnik en deken van Haarlem”.
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Bepaald is dat Josepha het onroerend goed
krijgt toebedeeld “Dat ieder der erfgenamen het hem
of haar toebedeelde heeft ontvangen, de overbedeeling
verschuldigd door mevrouw [Josepha] de Quay aan
den heer Th. [Theodorus] Alberdingk Thijm op
heden werd voldaan.”
Zo gedaan zijnde is nuJosepha, de kleindochter
van PC, eigenaar geworden van alle onroerend
goed op en rond “den Heiligen Dries” Zij
woont nu in Neerhem 8 en verhuurt nu onder
andere Neerhem 4 en 6. Dit in tegenstelling tot
PC die in 6 woonde en 4 en 8 verhuurde.

Josepha en Gaspard de Quay leefde dus in
de periode voor de Tweede Wereldoorlog te
Oud Valkenburg. Zij zullen het toch niet slecht
gehad hebben in die tijd aangezien Gaspard
oud-inspecteur van de Raad van Arbeid en
reserve luitenant-kolonel der infanterie is
geweest. Josepha verhuurde zoals gezegd ook
nog een aantal huizen enz. op en rond “den
Heiligen Dries”.
Gaspard is overleden in de Tweede Wereldooriog te Oud Valkenburg, op 12 november
1942. Josepha bleef alleen achter met haar
bezittingen.
Doordat de geallieerden veel weerstand
ondervonden door het Duitse afweergeschut
liep Valkenburg veel schade op. Ook de
bezittingen van Josepha hadden er flink onder
geleden.
Dit blijkt uit de verkoopakte van het huis sectie
C, nummer 1926, (Neerhem 4) en sectie C,
nummer 2074 gedeeltelijk, van 10 maart 1948.
Met deze akte verkoopt Josepha, weduwe:
“Het kuis dat vroeger bewoond is geweest door de Heer
Maessens hetwelk door oorlogsschade onbewoonbaar is
geweest, doch thans door de koper voor eigen rekening
is hersteld met de daarnaast gelegen gang thans in
gebruik bij de dames Van der Kroon en het achtergelegen
terrein tot aan het poortje hetwelk van den Dwingel uit
toegang geeft naar boven (den Driesch).” Hier blijkt
dat Neerhem 4, ooit verhuurd was aan Dhr.
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Maessens en Neerhem 6, aan de dames Van
der Kroon en dat er tussen beide percelen,
zoals eerder opgemerkt, een gangetje was.
De koper is de Heer Johannes Jacobus
Cauberg, een aannemer die het pand ook
reeds als huurder bewoonde.
In de akte staat ook: “Deze verkoop en koop geschied
voor de koopprijs van f. 3.000,— gulden te voldoening
waarvan de koper de verplichting op zich heeft genomen
om de oorlogsschade te herstellen aan de aan verkoopster
toebehorende panden aan de Oud Valkenburgerweg in
gebruik bij verkoopster en de dames Van der Kroon een
en ander volgens aanwijzing van verkoopster aan welke
verplichtingen door koper inmiddels is voldaan. Door het
uitvoeren van deze herstellingen is voormelde koopprijs
geheel gekweten. ”
En verder: “Koper zal ten behoeve van zijn pand het
recht van aan, in en opbouw hebben tot op de helft der
dikte in de zijgevel van het daarnaast gelegen pand,
bewoond door de dames Van der Kroon,21 eigendom van
verkoopster Sectie C., nummer 2074gedeeltelijk.”
Aannemer J. J. Cauberg verkoopt het huis
in 1974 aan Coenradus Arnoldus Blom,
hotelhouder die op dat moment op Neerhem
2 woont.
Josepha, verlaat als laatste Oud
Valkenburg (1956-heden).
Als Josepha de Quay in 1956, 70 jaar is en
weduwe, wordt het huis Neerhem 8 haar te
groot. Ze woont dan in de Hertog Hendriksingel
58 te ’s-Hertogenbosch. Zij verkoopt het huis
aan De heer T.B. Kloppenborg, arts, die het
op zijn beurt in 1978 verkoopt aan Drs. C.P.L.
Straus, arts, die het huis heden nog bewoont.

Op 12 januari 1983 woont Josepha aan de
Heyendaalseweg 117 te Nijmegen.22 Zij is
dan bijna 97 jaar oud en ziet haar einde
naderen waardoor zij besluit Neerhem 6 te
verkopen, aan de Heer Cornelis Nicolaas de
Mie die woonde aan de Neerhem 99 te Oud
Valkenburg.

2009-4

Hiermede is er een einde gekomen aan het
familie-eigendom van PC, zij hebben dan
ongeveer een eeuw in Oud Valkenburg
verbleven.
Josepha de Quay-Alberdingk Thijm overlijdt
nog geen maand later te Nijmegen op maandag
7 februari 1983.

Cornelis de Mie zal maar anderhalf jaar
eigenaar blijven van Neerhem 6. Hij gaat
er niet wonen en verkoopt zijn bezit op 15
augustus 1984 door aan mevrouw Stella Maris
Gertrudis Linders, verkoopster te Valkenburg.
Zij verkoopt het pand in 1993 aan dhr. en
mevr. Knippenbeig / Wilms die het op hun
beurt in 2006 verkopen aan dhr. en mevr. Van
der Laar / Coenen.
Josepha is in 1935 eigenaresse geworden
van het gebied achter de woningen aan de
Neerhem op “den Heiligen Dries”. Zij heeft
die gronden met het daarop in 1907 door PC
gebouwde huis tot zover nooit mee verkocht. In
1941 heeft zij bij de gemeente een vergunning
aangevraagd tot exploitatie van de grot ter
bezichtiging en naderhand ook voor het
ontginnen van mergel. Weer later verhuurt zij
als weduwe de zogenaamde “Fluwelen grot”
aan de stichting “Kasteel Valkenburg”, aan
welke stichting ze later dat bezit verkoopt.23
Vanaf 1900 is er naast de toegang van de
“Fluwelen grot” aan de Dalemerweg, al een
kantoortje.24
Tot slot nog even dit. Voor hun huwelijk
schonk PC aan Nenny de inmiddels beroemd
geworden piano en muziekkastje. Het ontwerp
hiervoor bood hij haar op sinterklaasavond
1858 per post vanuit Roermond aan. Hij
schrijft haar:
tusschen al die bedrijven heb ik
aan St. Nikolaas moeten denken. Nu dan ingesloten
ontvangt gij mijn productje, onder al de verschillende
omstandigheden uitgevoerd. Het is ’t ontwerp voor je
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kast. Ik zal mijne beschrijving van beneden beginnen.
Distelen, doornen grodjen op uw levenspad maar ook
leliën rozen en Epheu. De patrones der wijsbegeerte de
H. Katharina en de ascetische Théresia. beschermen
U en mij op het wisselvallig pad der leven. De
personificatie van poëzie en muziek meen ik te vinden en
de annunciatie wel heeft Maria het magnificat gezongen
na de bezoekingen van Elisabeth maar de boodschap
was toch de groote drijfveer. De krooning van de H.
Cecilia en haar bruidegom behoeft geen uitleg en de
zinspreuk zullen wij tezamen bepalen.25
De genoemde bloemen zijn een ontwerpbeschrijving van de twee onderste en zijpanelen
van het kastje dat Nenny hierbij aangeboden
krijgt.

Epheu of Efeu, is de Duitse benaming voor:
Klimop (Hedera helix) het is een groenblijvende
houtige plant die groeit op vochtige, voedselrijke

grond langs muren en tegen bomen waaraan de
plant zich met korte luchtwortels vastklampt.
Klimop is een zinnebeeld voor vriendschap en
trouw (het aanhechten) en eeuwig leven (blijft
immer groen). Op grafstenen wordt het dan
ook gebruikt als symbool voor onsterfelijkheid.
Omdat de klimop zowel in het oude Rome
als Griekenland behoorde bij de God van de
wijn gold zij ook als symbool van blijheid,
gezelligheid en vriendschap.26 Al in 1847
bij het vroegst bekende ontwerp van PC, de
kiosk voor de harmonie in de Roermondse
voorstad Sint Jacob, een achthoekig prieel
in schilderachtige spitsbogenstijl, hield PC
rekening met de begroeiing met klimop.
Ook bij het kastje komt de symboliek weer
terug. Verder laat PC, als symbool van trouw
en vriendschap, al zijn woonhuizen, 1853
Roermond, 1865 Leyerhoven, 1876 Nieuw

Leyerhoven, 1881 Vondelstraat en ook zijn
Pied-à-terre in 1888 te Oud Valkenburg, met
klimop begroeien.

1
2
3
4
5

6

7
overdracht van

-

naar

10-07-1869

Francisca Delacroix

-

Pastoor Langenhoff

8

528/69

01-04-1875

Burgem. Quaedvlieg

—►

Pastoor Langenhoff

4 en 6

536/103

30-10-1875

Pastoor Langenhoff —>

Elisabeth Grégoire

741/133

26-04-1890

Pastoor Langenhoff

->

Pierre Cuypers

1073/134

21-11-1912

Elisabeth Grégoire

-*

Pierre Cuypers

1131/24

24-02-1916

Pierre Cuypers27

-*

Rosa28 en Katrien Cuypers

4,6 en 8

1271/95

03-01-1922

Katrien Cuypers29

-*

Rosa Cuypers

4, 6 en 8

1273/64

26-01-1922

Rosa Cuypers

1599/136

09-01-1935

Rosa Cuypers

1643/17

25-02-1937

Rosa Cuypers31

Datum

443/137

Neerhem

8

1823/18

10-03-1948

Josepha Alberdingk Thijm

2101/87

30-05-1956

Josepha Alberdingk Thijm

3184/61

30-09-1974

Johannes Cauberg

3987/86

30-06-1978

4990/11

6 en 8

4

8

—► Joh. Cauberg

4

4

10

6

Theo Kloppenborg

8

—►

Coenradus Blom32

4

Theo Kloppenborg

—►

Cornelis Straus33

8

12-01-1983

Josepha Alberdingk Thijm34

Cornelis de Mie

6

5332/71

15-08-1984

Gornelis de Mie

—►

Stella Maris Linders

6

8449/39

30-03-1993

Stella Mans Linders

15425/172

01-02-2006

Paul Knippenberg

- Paul Knippenberg
—> Johannes van de Laar33

9

4

- Josepha Alberdingk Thijm30
■* Josepha Alberdingk Thijm
—> Josepha Alberdingk Thijm

11

6
6

13
14
15
16

Tot zover de geschiedenis van de panden
Neerhem 4, 6 en 8, met als doel te weten
te komen in welk pand Pierre Cuypers
daadwerkelijk heeft gewoond, aanvankelijk als
huurder en daarna als eigenaar en dat moet
wel Neerhem 6 geweest zijn.

Bijlage 1.
Akte nr.

2009 - 4

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

12

Albert Frédéric (Eric) Taen (1887-1949).
Antonia Francisca Taen (1888-1948).
Theodorus (Theo) Josephus Taen (18891970).
Marie Thérèse Taen (1894-1972).
Hiermee worden zeker Nenny en haar
oom, Pastoor Langenhoff, bedoeld.
Albert Frédéric (Eric) Taen (1887-1949),
12 jaar oud, zoon van Mia en Frederick
George Arrhee (Taen Err Toung).
Zie: Ach lieve tijd, 1000 jaar Weert, nr. 3,
onderwijs en pensionaten.
Zoals PC wordt omschreven in de
koopovereenkomst.
Zij was de dochter van Dr. Petrus Paulus
(Paul of Pauw) Maria Alberdingk Thijm
(1827-1904). Gehuwd op 29-06-1859
met: Emilia (Immula of Ermelinda)
Josepha Maria Gfrörer (1831-1908). Haar
grootvader was August Friedrich Gfrörer
(1803-1861).
De episode wordt uitvoerig verhaald in
het gedenkboek dat PC voor zijn kinderen
over zijn echtgenote heeft geschreven. PC
is op 01-03-1859 met Nenny getrouwd en
nauwelijks drie maanden later trouwde de
broer van Nenny, Pauw Alberdingk Thijm
op 29-06-1859 met Emilia Gfrörer.
Overgenomen uit: Limburg’sJaarboek, Dr.
Cuypers-Nummer, 1927, Blz. 30.
Michel Eduard Jean Antoine Cuypers
(1892-1971), architect en beeldhouwer.
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Engelina Everdina Schlencker (1889-19??).
Engelina Everdina Cuypers (1917-19??)
Michelina Cuypers (1918-19??)
Eduardus Maria Alberdingk Thijm (18501911) is een zoon van Theodorus (18131881), de halfbroer van Nenny. Hun vader
Johannes Franciscus Alberdingk Thijm
was eerst getrouwd met Elisabeth Reydon
(1788-1818) waarvan Theodorus het enige
kind was. Na het overlijden van Elisabeth
trouwde hij met Catharina Thijm (17931864). Zij kregen nog zeven kinderen
waaronderJoseph, Nenny en Pauw.
Josepha Maria Alouysia Alberdingk Thijm
(1886-1983).
Gaspard Willem Eugène de Quay (18791942). Te Oud Valkenburg overleden.
Je zoo liefste Moeder. Van der Brugghen
van Croij.
In de plaats gesteld.
Deze bepaling in de akte valt moeilijk
te verklaren aangezien het woonhuis
voor de ooriog nagenoeg even hoog was
als er na. Het woonhuis heeft wel een
geheel andere gevelindeling gekregen in
hetzelfde bouwvolume. Misschien is de
bepaling opgenomen ter legalisatie van de
bestaande toestand waaruit dan wel valt
op te maken dat het woonhuis Neerhem 4,
later gebouwd is dan Neerhem 6.
Naast het Albertinumklooster, het
studiehuis van de Orde der paters
Dominicanen te Nijmegen, ontworpen
door het architectenbureau van Ed
Cuypers in 1930, stond een wat sjiek
en elitair bejaardenhuis op het adres
Heyendaalseweg 117. Het is nu uitgegroeid
tot het woonzorgcentrum Nijevelt.
Informatie van Dhr. B. van Heuveln, tel.
024-3455154. Kamer 308.
Naar een ongedateerd onderzoek van Lei
Deckers, “Het woonhuis van Dr. Pierre
Cuypers, architect.”
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24 Kadastrale legger, artikel 1453/24 en 32.
25 In het linker onderpaneeltje staat, ST
NICOLAVS ANNO 1858, en in het
rechter onderpaneeltje FIAT VOLUNTAS
TUA, de zinspreuk van Nenny.
26 Zie Wikipedia, klimop.
27 Overleden te Roermond op 3 maart 1921.
28 Dochter van PC trouwt te Arnhem op
3 oktober 1876 met Eduardus Maria
Alberdingk Thijm.
29 Gaat in het klooster der Redemptoristinnen
te Velp op 25 maart 1916.
30 Dochter van Rosa trouwt te Amsterdam
op 8 augustus 1909 met Gaspard Willem
Eugène de Quay.
31 Overleden te Laren (NH) op 14 maart
1936.
32 Huidige bewoner op Neerhem 4.
33 Huidige bewoner op Neerhem 8.
34 Overleden te Nijmegen op 7 februari 1983.
35 Huidige bewoner op Neerhem 6.
De Collectie, bijzondere stationsge
bouwen in Nederland - door Paul Meurs
(Urban Fabric), Wouter Vanstipthout
(Crimson Architectural Historians)
en Rob Hart (fotografie), i.o.v. Bureau
Spoorbouwmeester, 176 blz., 30 x
21 cm., 110 kleurenfoto’s, Uitg. NAi
Uitgevers, prijs 34,95

- Victor Lansink
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Het is nog niet zo erg lang geleden dat de
toenmalige NS bijna per definitie het plaatsen
van stationsgebouwen op de monumentenlijst
aanvocht en nog steeds houden het huidige
ProRail en NS - Poort er niet van dat externe
partijen, zoals het Cuypersgenootschap, zich
beijveren voor het behoud van monumentale
stations of andere bouwwerken die onder
hun eigendom of beheer vallen. Immers, het
staan op een monumentenlijst -van het rijk
of van de gemeente- betekent een beperking
in de inrichting of aanpassing van gebouwen,
om over afbraak en nieuwbouw nog maar
te zwijgen. Cultuurhistorische waarde en
bedrijfseconomische belangen staan niet
zelden op gespannen voet. Heel soms leidde
dit tot voor beide partijen aanvaardbare
compromissen, maar ook dikwijls moest
een bittere strijd gevoerd worden, waarbij
het Cuypersgenootschap, met name in de
persoon van Hein Hoestra, dikwijls (maar
niet altijd) zegevierde. Het moeilijke en soms
ook frustrerende aan was dat steeds voor
elk waardevol en bedreigd gebouw de strijd
opnieuw gestreden moest worden, wat vooral
iets over de hardleersheid van de spoorsector
zegt. Het klinkt met die achtergrond dan
ook verheugend dat de Spoorwegen, in de
hoedanigheid van het Bureau Spoorbouw
meester, opeens een “Collectie” heeft samen
gesteld van maar liefst 50 momenteel in gebruik
zijnde stationsgebouwen die van bedrijfswege
het predikaat “waardevol” hebben gekregen en
waarvan het de intentie is om deze gebouwen
met respect voor hun architectonische en
historische waarde te koesteren.
Vragen bij de selectie
50 stationsgebouwen maar liefst! Dat is volgens
mijn eigen telling 18% van het totaal aantal in
dienst zijnde stationsgebouwen in Nederland.
Het gaat hierbij niet alleen om historische
gebouwen, maar ook enkele jonkies zijn
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geselecteerd. Stations van Valkenburg (1853,
architect J. Enschede, onthoud die naam,
Spoorbouwmeester!) tot Leiden (1996). Bij
de selectie zijn niet alleen de architectonisch
waardevolle gebouwen opgenomen, maar ook
bepaalde gebouwtypen uit de stationshistorie,
zoals de bekende waterstaatstations en enkele
naoorlogse, in seriebouw vervaardigde stations,
zoals de “Sekstanten” (Bussum Zuid in dit
geval). De verdeling is echter nogal ten gunste
van de vooroorlogse stations gekomen: van de
50 geselecteerde stations dateren er 31 van
voor 1940 (62%) terwijl zij op het totaal van
een kleine 300 stations slechts 33% van het
geheel uitmaken. Dat zegt vermoedelijk iets
over de beoordeling van de architectonische
kwaliteit van oude gebouwen ten opzichte
van nieuwe, maar misschien ook iets over
strategische, economische motieven, immers
de naoorlogse gebouwen zijn vaak veel meer
dan de oude verweven met de infrastructuur,
staan daardoor eerder ‘in de weg’ bij
eventuele uitbreidingen en hebben minder
representatieve en commercieel verhuurbare
ruimtes.
Status?
Een ander aspect dat vraagtekens oproept is het
feit dat veel van de geselecteerde (vooroorlogse)
stations reeds op een officiële monumentenlijst
staan en dus al een bepaalde bescherming en
waardering genieten. Opname in de Collectie
van de Spoorbouwmeester zegt dan verder
niet zo heel veel. Dat de Collectie bovendien
geen dogma is, wordt bovendien door de
Spoorbouwmeester zelf in de inleiding van
het boek al uitgelegd: gebouwen kunnen in de
toekomst uit de Collectie verwijderd worden
en door andere vervangen. De waarde van de
Collectie wordt met dit alles dus gereduceerd tot
niet meer dan een representatieve tijdsopname
van bijzondere stationsgebouwen, waarvan de
keuze uiteindelijk tamelijk arbitrair en relatief
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is. Hopelijk is het dan ook net zo relatief dat de
250 niet-geselecteerde gebouwen in principe
vogelvrij zijn.
Paginagroot en kleurrijk
Maar nu naar het boek: alle 50 stationsge
bouwen van De Collectie worden breeduit in
het boek getoond en beschreven. De volgorde
is alfabetisch. Had men dit in chronologische
volgorde gedaan, dan was dat de inzichtelijkheid
in de ontwikkeling van de stationsarchitectuur
ten goede gekomen en zou dat bovendien het
idee van ‘collectie’ bevorderd hebben. Alle 50
gebouwen zijn door Rob Hart gefotografeerd
en dat heeft hij heel fraai gedaan, met veel
gevoel voor sfeer en de alledaagse gang van
zaken rond de gebouwen. Reizigers wachten,
haasten, vervelen zich in en rond de stations.
Oerhollandse luchten spannen zich uit boven
imposante bouwwerken. Schaamteloos wordt
een massa omgevallen fietsen en een pissoir
pontificaal voor het station van Deventer
getoond, maar ook fraaie details zoals het
siermetselwerk en de lichtarmaturen in de hal
van Naarden-Bussum worden paginagroot in
rijkverzadigde kleuren uitgelicht. Af en toe
doen de perspectivische correcties van de foto’s
de werkelijke verhoudingen van de gebouwen
naar mijn idee teveel geweld aan, maar de
fotografie is verder een lust voor het oog en een
schitterende documentatie van de diversiteit
die we in Nederland aan stationsarchitectuur
hebben. De beschrijvingen van de stations
zijn zeer puntig, terzake en met goede
karakteriseringen van de gebouwen en hun
context, maar quajuistheid van details en feitjes
zijn er nogal wat aanmerkingen te maken.
De meest ernstige is wel de vermelding dat
Amsterdam CS (van ons aller Pierre Cuypers)
door de Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen gebouwd zou zijn. Dat is als
vloeken in de kerk, want de Staatsspoorwegen
hadden ten tijde van de bouw van het CS I
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helemaal niets in Amsterdam te zoeken. Dit
was een voor de HSM (Hollandsche Ijzeren
Spoorweg-Maatschappij) op staatskosten ge
bouwd station. Voorts deed de kwalificatie
dat Amersfoort rond 1900 een “Gelders
dorp” was mijn tenen pijnlijk krommen. Het
boek is verder ook geen naslagwerk, al staan
de onvermijdelijke lijsten met bouwjaren
enzovoort er wel in. Het boek is vooral een
tijdsdocument en een fraai kijkboek om te
kijken naar de “Collectie” stationsgebouwen,
voor wat die term ook waard is.

Henri Maclaine Pont (18841971) architect, constructeur,
archeoloog
— Gerrit de Vries, Dorothee Segaar-Höweler
ISBN: 978-90-76643-36-6 128 pag.
geïllustreerd zw/w Prijs € 23,50
Verkrijgbaar bij de boekhandel of te bestellen
bij BONAS, tel: 010 440 1353

Op zaterdag 10 oktober is in het auditorium
van het Nederiands Architectuurinstituut in
Rotterdam het nieuwste deel in de BONASboekenreeks
gepresenteerd.
Het
boek
behandelt het werk van de architect Henri
Maclaine Pont (1884-1971). Bij de presentatie
worden korte inleidingen gehouden door de
auteur van het boek Gerrit de Vries en door
architect/publicist Cor Passchier.
Henri Maclaine Pont verrijkte met een
handvol aansprekende gebouwen de westerse
architectuur in Indonesië, het toenmalige
Nederiands-Indië, in de periode tussen 1910
en 1940. Hij voelde affiniteit met de inlandse
bouwtraditie en was van mening dat die
verder ontwikkeld kon worden. Hij bereikte
in zijn ontwerpen volstrekt oorspronkelijke
resultaten, waarin waardevolle elementen van
het inlands bouwen de inspiratie waren voor
een architectuur die aan westerse maatstaven
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beantwoordde.
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Na de Tweede Wereldoorlog zou Maclaine
Pont zich in Nederland toeleggen op de
verdere ontwikkeling van dakconstructies van
nog veel grotere omvang, waarvoor hij diverse
patenten verwierf, zonder dat dit tot gebouwde
resultaten leidde.

Website A.C. Bleijs
- Hugo Landheer
Anne en Mar Bleijs, achterkleinkinderen van de
bekende archi-tect, hebben enige tijd geleden
het initiatief genomen voor een website over
hun over-grootvader, Adrianus Cyriacus Bleijs.
Met een ontwerp voor het hoofdkantoor van de
Semarang-Cheribon-Stoomtram Maatschap
pij (SCS) te Tegal in 1911 vestigde Maclaine
Pont zijn naam in Indië. Later ontwierp hij
ondermeer de zeer kenmerkende gebouwen
van de Technische Hogeschool Bandoeng in
1919. In vorm en materiaal ogen zij Indisch,
in constructie zijn ze doelmatig en expressief.
Zijn fascinatie met de Javaanse bouwtraditie
bracht hem al experimenterend tot de
ontwikkeling van gespannen dakconstructies,
waarmee hij een pionier op dit gebied
was. Zijn experimenten met geavanceerde
dakconstructies zijn te vergelijken met empi
risch werk van latere architecten als P.L. Nervi,
J. Prouvé en Fr. Otto.
De belangrijkste voorbeelden van zijn
bijzondere constructies realiseerde Maclaine
Pont in Trawulan (1931) voor een archeologisch
veldmuseum. In de kerk te Puhsarang (1937)
paste hij een vergelijkbare dakconstructie
toe, die zeer economisch was en bestand
tegen stormen en aardbevingen. Naast zijn
werk als architect bracht Maclaine Pont met
archeologische opgravingen de resten van
het voormalige 16-eeuwse rijk van Majapahit
in kaart. Zijn betekenis als erfgoedbehoeder
wordt in Indonesië dan ook zeer op waarde
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geschat.
Toen ik de makers van de site vroeg om een
foto voor plaatsing het Cuypersbulletin kreeg
ik die per ommegaande toegezonden met
de volgende tekst: ‘Wij waarderen het zeer
dat jullie ook regelmatig aandacht aan onze
overgrootvader besteden, hoewel hij zich zou
omkeren in het graf als hij het zou weten,
want de naam Cuypers mocht niet genoemd
worden, volgens de familie overlevering.’

Voor meer informatie kijk op:
www.ac.bleijs.net

MJ. Granpré Molière & het
cultuur-pessimisme
- ing. Arnoud Geux

De auteur is docent mediavormgeving grafisch
aan het Sint Lucas college in Boxtel. Het
artikel is het resultaat van onderzoek dat de
auteur deed naar het werk van Dom Hans van
der Laan en de Bossche school

De site is nog in opbouw, maar bevat al
aardig wat informatie over het oeuvre van de
architect. Een en ander is duidelijk opgezet en
goed toegankelijk. Verwijzingen naar literatuur
over zijn werk ontbreken nog en wellicht kan
dit aspect nog wat aandacht krijgen.

Als hoogleraar Architectuur aan de T.H. in
Delft heeft Marinusjan Granpré Molière (18831972) tussen 1924 en 1953 talloze studenten
geïnspireerd met zijn levensbeschouwelijke
visie en filosofisch getinte colleges. Ook buiten
het onderwijs liet hij zich gelden, onder
andere als voorzitter van de Bouwkundige
Studiekring (BSK) en als ideoloog tijdens de
jaarlijkse kunstenaarsdagen van de Algemene
Katholieke Kunstenaarsvereniging (AKKV)
in Huijbeigen. Rond om hem heen onstond
een generatie architecten die met zijn ideeën
sympathiseerde, zoals C.M. van Moorsel
(1892-1962), G. Friedhoff (1892-1970), A.
van der Steur (1893-1953), B.J. Koldewey
(1895-1958), J. van der Laan (1896-1966), J.F.
Berghoef (1903-1994) en JJ.M. Vegter (19061982).
I
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In het artikel ‘Het aandeel van de Delftse
School’ (1953) kijkt Granpré Molière terug op
zijn onderwijscarrière: ‘Het was al gauw na mijn
benoeming in Delft, (...), dat ik in aanraking
kwam met een kleine kring bouwkundige
studenten, die een blik hadden geworpen in de
diepten van de verwarring en verval, waarin
de kunst en dus de gehele beschaving was
verzonken, en die op zoek waren, manlijk en
oprecht, naar een bevrijdende waarheid over
deze dreigende nood.’1

een op zichzelf buitengewoon waardevolle
kijk op de architekturen uit het verleden,
maar miste daartegenover elk begrip voor wat
door de modernen intens en op niveau werd
nagestreefd.’3
Granpré Molière, in 1927 bekeerd, kreeg door
het katholieke geloof een culturele traditie en
een theologisch en filosofisch kader dat voor
hem de waarheid onthulde. Van Tijen schreef
hierover: ‘hij was ongetwijfeld ingesponnen in
zijn persoonlijke beleving van het katholicisme,
vanwaaruit de genoemde eenzijdigheden
voortkwamen. Maar deze lagen in hèm, niet
in het katholicisme zelf, dat stellig geen beletsel
hoeft te zijn om alle deuren van hart, geest en
creativiteit te openen.’4
Een nieuwe schoonheid

M.J. Granpré Molière (1883 - 1972}

Je hoefde Rien Granpré Molière ‘maar te zien
of maar even te spreken om te ervaren welk
een zeer bijzondere en daardoor voor het vak
waardevolle, onmisbare persoonlijkheid hij
was’.2 Architect Willem van Tijen herinnerde
hem als volgt: ‘Zijn denken en doen was
voor velen meeslepend, maar hield voor
velen ook onaanvaardbare eenzijdigheden en
dogmatische aanvechtbaarheden [in]. Hij had

Voor Granpré Moliere hoogleraar in Delft
werd, waar hij in 1908 met lof afstudeerde,
had hij al een buitengewone carrière achter
de rug. Hij werkte tot eind 1909 bij G.W. van
Heukelom (1870-1954) van het Bouwbureau
der Staatsspoorwegen, en in 1910 bij ir. J.A.
van Straaten jr. (1862-1920) in Amsterdam.
Van 1911 tot 1914 was hij als architect en
stedenbouwkundige werkzaam bij de Dienst
Gemeentewerken in Rotterdam.
Na twee jaar bij Rijksbouwmeester C.H.
Peters (1847-1932) gewerkt te hebben starte
hij samen met Pieter Verhagen (18821950) in 1916 een zelfstandige praktijk, het
bureau Granpré Molière en Verhagen voor
‘architectuur, stedebouw en vraagstukken van
volkshuisvesting’. Het bekendste ontwerp van
het bureau is het grensverleggende plan voor
de uitbreiding van Tuindorp Vreewijk (192042) in Rotterdam.
Tot zijn aanstelling in 1924 bij de afdeling
Bouwkunde was aan de Technische Hogeschool
het negentiende eeuwse academisme de
gangbare ontwerpmethode. Architect Sam van
Embden (1904-2000), die in de jaren twintig
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in Delft studeerde, zei over deze periode: ‘Wij
jongens vers van de middelbare school (...)
zochten vergeefs naar enig houvast voor eigen
plaatsbepaling. Van onze hoogleraren, vrijwel
allen nog uit de elders praktisch al uitgedoofde
traditie van de Beaux Arts, hadden we daarbij
weinig te verwachten. In onze studiejaren
werden we, voor de vormgeving, vooral
beziggehouden met het prentenboek van de
architectuur-geschiedenis, en dat zonder veel
toelichting.’5
Door de industrialisatie en verstedelijking was
er in Nederland steeds meer behoefte aan goede
en goedkope arbeiderswoningen. Granpré
Molière zag dat het woningvraagstuk een van
de ‘grootste en veelzijdigste vraagstukken’
van zijn tijd was. Woningnood is schaarste,
en economie draait om schaarste. Iedere
beslissing om dit probleem op te lossen — een
keuze voor de vrije markt of voor de overheid —
is een keuze met een morele component. Voor
Granpré Molière was architectuur daarom
niet alleen gebaseerd op overlevering maar
ook op maatschappelijke uitgangspunten:
‘Wanneer een nieuwe schoonheid komen zal,
dan zal hij niet komen uit de kunst; de kunst is
altijd bloesem geweest maar nooit een wortel
(...).’6 Bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar, op woensdag 22 oktober 1924,
maakte Granpré Molière zijn standpunt als
volgt duidelijk: ‘(...) de bouwkunde is zeer
veelzijdig en berust op de meest uiteenlopende
waarden in de samenleving; daarom kan
zij niet tot ontwikkeling komen, zolang de
afzonderiijke waarden hun eigen natuur
volgen. (...) Bouwen bestaat uit eenvoudige
overwegingen en verrichtingen, maar ze zijn
zeer verschillend van aard en daardoor is het
bouwvak zeer afhankelijk. Het bouwvak heeft
behoefte aan klaarheid, en juist deze heeft [tot
nu toe] ontbroken.”

2009-4

Maritain en het thomisme

Voor Granpré Molière was het thomisme8
niet alleen de filosofische basis voor zijn
architectuurtheorie maar ook voor zijn
cultuurkritische opvatting. Hij zag het als
de enig mogelijke weg uit de culturele crisis.
Richtinggevend was voor hem het boek Art et
scolastique (1919) van de destijds invloedrijke
Franse cultuurcriticus en filosoof Jacques
Maritain (1882-1973).
Maritain werd in 1905 ‘als door de bliksem
getroffen’ door de radicaal-godsdienstige
opvattingen van de Franse schrijver en
bekeerling Léon Bloy (1846-1917), de pèlerin
de 1’absolu.9 Bloy — ‘een man die buiten zijn
eeuw leefde, niet uit menschenhaat, maar
omdat hij, in een tijd van materialisme,
brandde van liefde voor God’10 — propageerde
een theocentrisch ingerichte maatschappij
gebaseerd op de Middeleeuwen.
De denkbeelden van Thomas van Aquino
(1224/1225-1274) stelden Maritain in staat
‘vast te kunnen houden aan de rede zonder
in de dorheid van het positivisme of in het
moeras van het intuïtionisme te geraken. Het
thomisme verenigde geloof en rede, godsdienst
en wetenschap.’11 God had de mens niet voor
niets verstand gegeven, rede en geloof sloten
elkaar niet uit.
Uitgangspunt in Art et scolastique is de
definitie [Ars est] recta ratio factibilium: ‘de
juiste rede om dingen te maken’. Maritain
nam in navolging van Thomas de ratio als
uitgangspunt: ‘Het kunstwerk is bedacht vóór
het gemaakt wordt; het is gekneed en toebereid,
gevormd, gebroed en gerijpt in het menschelijk
verstand voor het tot stof overging. Daardoor
zal het ook steeds de kleur en de smaak van
den geest bewaren. Zijn formeel wezensdeel,
datgene, wat het een bepaalde aard geeft en
maakt tot wat het is, is de ordenende leiding
van het verstand. Naarmate dit formeele
wezensdeel minder aanwezig is, gaat de
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werkelijkheid der kunst meer verforen. Het te
maken werk is slechts de materie, de stof van
de kunst; haar vorm, datgene wat het werk tot
kunstwerk maakt, is de rechte rede, de juiste
verstandsregeling. ’12
Het juiste inzicht, de recta ratio, heeft alles
met de logica te maken: ‘Dat zoowel van de
zijde der kunst in ‘t algemeen, als van den kant
der schoonheid het verstand in ‘t kunstwerk de
eerste plaats bekleedt, leeren de scholastieke
Meesters op talloze wijzen. Zonder ophouden
herinneren zij ons, dat de rede het eerste
beginsel is van alle menschenwerk. Daaraan
kunnen we toevoegen, dat zij, door van de
Logika de „vrije kunst” bij uitstek te maken
en door haar aan te duiden als datgene, wat
in bepaald opzicht het allereerst met de kunst
trekken van overeenkomst vertoont, ons er op
wijzen, dat in elke kunst een soort doorleefde
deelname aan de Logika gevonden wordt.
Daar is slechts ORDE en Schoonheid, Weelde,
rust en genot’13
Voor Granpré Molière was het verstand dan
ook de ‘oorzaak van alle luister’, ‘oorzaak van
alle orde’ en ‘onze armoede moet het gevolg
zijn van wanorde en onverstand’.14 Naarmate
het geloof meer verzwakte, was de behoefte
aan uiterlijke luister groter, aldus Granpré
Molière.
Omdat ‘maken’ een weloverwogen handeling
is, was de ware kunstenaar voor Granpré
Molière een verstandig ambachtsman: ‘De
kunst-ingeving is als een wet die de samenhang
der delen in het kunstwerk regeert, en de ziel is
een wetgever die zijn en handelen van al onze
vermogens bepaalt. Het is dus de kunstenaars
eigen om wet te zijn over hun werft, en al
het wetmatige dat hun werk betreft in acht
te nemen. Maar aangezien de kunstenaar
niet aan het begin van de schepping staat,
aangezien hij zichzelf niet heeft gemaakt, is
hij uiteraard tevens en vooral uitvoerder van
een hogere wet.’15 Een kunstenaar moest dus
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God eerbiedigen: ‘Men zou dus menen dat de
kunstenaars, die weten wat de eenheid van een
schepping waard is, onder de eersten zouden
wezen om te erkennen hoe Gods werken een
opperste eenheid bezitten, een beginsel even
eenvoudig en onuitputtelijk als God zelf, en dat
zij dus allereerst in die wet hun behagen zouden
vinden, die overwegen dag en nacht, en zo
worden als altijd groene bomen die ter rechter
tijd hun vruchten geven, en altijd slagen in al
hun werk, in plaats van zich, als vermeende
opperste heersers in de orde van het scheppen,
neder te zetten „in cathedra pestilentiae,” op
de stoel der verpesting,16 de gedachte waarmee
het boek der psalmen wordt geopend. En toch
hebben wij het laatste in de eeuwen achter ons
gezien; de kunstenaars hebben zich gedragen
alsof Gods heerschappij niet reikte tot de
hoogte van hun zelfheerlijkheid; zij hebben
gewerkt alsof er voor en buiten hen niets
bestond. Toch hebben zij Gods wet vervuld
door in hun werk te bewijzen dat „de weg der
goddelozen uitloopt op het verderf.” Want
eerst hebben zij hun werk in dienst gesteld
van de hoogmoed, daarna van de verbeelding
en de hartstochten, en vervolgens zijn zij van
kunstenaars ingenieurs geworden en hebben
zij gewerkt ten dienste van de nooddruft en
de begeerte, van de zucht tot het heersen over
mens en natuur, en eindelijk van de oorlog van
allen tegen allen.’17
Granpré Molière & het modernisme

Voor zijn hoogleraarschap was Granpré
Molière geen uitgesproken tegenstander
van het modernisme of een voorstander
van het traditionalisme: ‘de woningbouw
en de stedebouw zijn een getrouwe spiegel
van het maatschappelijk leven; zij vormen
er het omhulsel van en belichamen de
bestaansvormen en ideële bedoelingen van
de tijd en die zijn ons bekend. Zij kunnen niet
bestaan in een terugkeer tot het verleden, noch
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in een sprong naar de duistere toekomst, niet
in het zegevieren van een enkel beginsel of
het doordringen van een nieuwe methode; zij
bestaan in het harmonisch samenvoegen van
de factoren die we weten.’18
In zijn inaugurele rede ‘De moderne bouwkunst
en hare beloften’ (1925) gaf Granpré Molière
te kennen weinig vertrouwen te hebben in
de ‘de bouwmeesters van onze tijd’: ‘gij kunt
nooit dieper worden doordrongen van het
overwegend ontkennend karakter van de
moderne kunst, dan een wandeling door
onze nieuwe stadswijken U kan geven, waar
alles gedwongen, gewild, apart en hard is
afgesneden tegen de zachte lucht. Hier heeft
de hervormingszin geleid tot de ontkenning
van datgene wat aan ons land, ons volk en
onze cultuur onafscheidelijk is verbonden; en
nergens is zooveel eentonigheid en verveling
als juist daar waar de oorspronkelijkheid tot
maatstaf is genomen.’19
Het modernisme pleitte, net als het
traditionalisme, voor een hervorming van de
maatschappij door middel van de architectuur,
alleen gebruikte ze totaal andere vormen
en materialen. Het ornamentloze Nieuwe
Bouwen stelde dat vorm een afgeleide was van
de functie. In Granpré Molière’s theorie was de
metafysica de legitimatie voor de vormgeving.
Een architectonisch of stedenbouwkundig
ontwerp moest volgens hem aan meer voldoen
dan alleen het formele programma van eisen.
Hij vroeg zich af ‘welk doel was gediend bij de
inschakeling van architecten wanneer die niets
beters wisten te verzinnen dan het oplossen
van technische en functionele problemen.
Daarvoor had men toch de beschikking over
technici en economen?’20
Vanaf zijn bekering schreef Granpré
Molière ronduit negatief over de moderne
bouwkunst.: ‘Zij eert het machinale en niet
het menschelijke. Zij eert niet de natuur, wel
licht en lucht als stoffelijk goed, maar zij eert
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het kunstmatige.’21 Vooral het materiële aspect
moest het ontgelden: ‘Rococo en N.Z. [Nieuwe
Zakelijkheid] zijn volmaakt gelijk, in die zin
dat ze allebei zoeken naar een zeker spel, een
betovering; de eerste van lovertjes en spiegels,
de N.Z. van beton, glas en stalen pijpen.
Daarin ligt ook het onderscheid: in Rococo
gaat het vooral om de zinnelijke schoonheid,
bij N.Z. om de mechanische schoonheid; bij
de eerste spreekt men over het plezier, bij de
laatste over het nut; bij geen van beide over de
Kunst, daarin komen zij weer overeen.’22 In
zijn ogen was ze niet geestelijk maar ‘diesseitig’,
wereldlijk.
Bij hem was er geen enkele twijfel over het
belang van de traditie: ‘voor ons kan alleen
sprake zijn van een bevruchting van het een
door het andere, alleen van een werkelijke
vooruitgang, dat is: een algemene uitbreiding
van de cultuurschat die ons is toevertrouwd.’23
In een brief aan Van Tijen omschreef Granpré
Molière zijn opvatting als volgt: ‘Mijn diepste
overtuiging is, dat alleen verandering mogelijk
is op grond van iets onveranderlijks. Geen
beweging dan ten opzichte van een bepaald
punt.’24

Naast Maritain en Thomas van Aquino wasvoor
Granpré Molière de Zwitserse kunsthistoricus
Joseph Gantner (1896-1988) bepalend voor
zijn door historische voorbeelden bepaalde
architectuurtheorie. Volgens Gantner waren
bepaalde vormgevingsprincipes universeel en
tijdloos: ‘(...) die Immanenz der Formen bleibt,
denn sie ist als solche ewig, aber sie erfahrt
eine neue entschiedene Wandlung in ihrem
Innern.’25
Granpré Molière’s cultuurhistorische theorie
is een kritische visie op de tijd. Door de
aandacht te verleggen van de conjunctuur (de
modieuze vormgeving van het heden) naar
de structuur (de tijdloze vormgeving) zou
men de basisprincipes van de architectuur op
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het spoor kunnen komen. Doel was niet het
kopiëren van historische voorbeelden maar het
aanschouwelijk maken van essentiële factoren.
Zijn grote inspiratiebron voor kerkbouw
was de romaanse architectuur. Paul Ludwig
Landsberg (1901-1944), voor wie Granpré
Molière grote bewondering had, schreef in
Die Welt des Mittelalters und wir (1922): ‘Am
meisten ist der Geist der Mittelalters noch in
seiner Kunst wahrgenommen worden. Man
hat aber viel zu sehr die Gotik, viel zu wenig
die romanische Kunst als die eigentliche
mittelalterliche erkannt. Wenn die gotische
Kirche den gelösten, fast überkühnen Flug der
mystischen Einzelseele zu Gott symbolisiert,
so symbolisiert die romanischen Kirche die
langsame, stetige, gehaltene und geordnete
Aufwärtsbewegung der „ecclesia militans“ in
ihrer Gesamtheit.’32

De gotiek was voor Granpré Molière ‘lekekunst’: ‘Hier is al die snelle vooruitgang
merkbaar die later zo karakteristiek voor
onze cultuur zou worden: de antieke rust is
verdwenen, de Gothiek is enkel opstreven,
enkel activiteit, bij uitstek „volks”, niet
voornaam uitgewogen zoals bij bijvoorbeeld
de aristocratisch-christelijke kunst van het
Oosten.’33 De barok, de allereerste mondiale
stijl, was hem te theatraal en ‘in strijd met de
eredienst, non quod theatrum sapit.’34 Wat
daarna volgde was naar zijn opvatting niet
meer oorspronkelijk.
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van op- en ondergang. (...) Ieder heeft zijn
verwachtingen: dezen voorspellen een nabij
zijnde ondergang van onze beschaving,
anderen verwachten van de gemeenschap en
de kunst het wonderbaarlijke; het begin en het
einde lijken soms op elkaar.’35
Zijn cultuurpessimisme was niet uitzonderlijk.
Hij deelde haar, naast Maritain en Landsberg,
onder andere met de historicus Johan
Huizinga (1872-1945), de cultuurfilosoof
Oswald Spengler (1880-1936), de cultuur- en
godsdienstfilosoof Nikolaj Berdjajev (18741948) en de cultuurfilosoof en essayist José
Ortega y Gasset (1883-1955).

Cultuurcrisis

De Eerste Wereldoorlog en de crisisjaren
waren voor Granpré Molière verklaarbare
dieptepunten in de geschiedenis. Hij was van
mening dat de beschaving ‘verwikkeld [was]
en duister en getekend door vele tendensen

Hef interieur van de kerk van OLV van Altijddurende Bijstand in Breda

Sinds de Verlichting wees het positivisme
metafysische en godsdienstige verklaringen
van de hand. Wetenschap, techniek en
kapitalisme waren de alles bepalende
krachten in de westerse beschaving. Naar de
mening van Maritain, Granpré Molière en
vele anderen ging het met de cultuur vanaf
de renaissance alleen maar bergafwaarts.
De renaissance ‘was eenzijdig humanitair,
eenzijdig individualistisch, eenzijdig Romeinsnationalistisch en ten slotte ook eenzijdig
aesthetisch. Het miste het hiërarchische,
universele karakter van de middeleeuwse idee
die Europa had geschapen (...)’.36
In het jaarboek uit 1930 van de Bouwkundige
Studiekring publiceerde Granpré Molière
het artikel ‘Buitenlandse invloeden op de
nieuwe Nederiandse bouwkunst’. Over de
renaissance betoogt hij: ‘Maritain zegt het
aldus: „Als wij bij een museumbezoek van
de zalen der primitieven komen in die der
renaissancekunstenaars, wier technisch kunnen
en vaardigheid zeker veel aanzienlijker zijn,
dan zet onze voet een schrede op de vloer, maar
onze ziel valt recht naar beneden. Zij wandelde
op de eeuwige heuvelen, thans bevindt zij zich
op een - overigens prachtige - toneelvloer.”
Men kan hierover van mening verschillen. Op
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ons terrein is er een aanwijsbaar keerpunt: het
einde van de eigenlijke architectuur, dat is van
het georganiseerd bouwen, en in plaats daarvan
de komst van het ontwerp door specialisten en
uitvoering door „derden”. Dit staat vast.’37
In plaats van bouwkunst was er volgens hem
voortaan sprake van bouwkunde: ‘De Jacobs
van Campens van nu zijn ingenieurs bij een
staal- of betontrust. Nog wel niet allemaal, er
zijn nog plaatsen waar wij straatgevels mogen
ontwerpen, maar het beest is sterk en wij
leven snel; de eigenlijke nieuwe bouwkunst is
fabricatie.’38
Stalen kooi
Geschiedenis kan om politieke of godsdien
stige doelen te dienen bewust worden
gemanipuleerd. Volgens de Engelse historicus
Eric Hobsbawn werden aan het einde van de
negentiende eeuw overal in Europa tradities
uitgevonden ‘to insure or express social
cohesion and identity and to structure social
relations’.10
In reactie op de desillusie na de Eerste Wereld
oorlog maakten Maritain, Landsberg, Berdjajev
en Granpré Molière van de Middeleeuwen een
na te streven ideaal: ‘Religie wordt weerom een
in den hoogsten graad gemeenschappelijke
algemeene, alles richtende zaak.’4’

Het in de jaren twintig gecreëerde ideaalbeeld
van de Middeleeuwen was meer een antwoord
op het gebrek aan spiritualiteit, nationale
identiteit en culturele continuïteit in WestEuropa dan een exacte voorstelling van het
desbetreffende tijdperk.
De geest van de moderne tijd was de geest van
de onttovering. Volgens socioloog Max Weber
(1864-1920) was in de loop van de geschiedenis
de ontvankelijkheid voor het wonderbaarlijke
verdwenen, werd geloof door kennis vervangen
en was er geen tijd meer voor contemplatie.
Het kenmerkende van de christelijke Middel-
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eeuwen zou, aldus Rüdiger Safranski,
‘daarentegen zijn geweest dat deze innerlijke
wereld juist niet alleen een innerlijke was,
maar uiterlijk vorm aannam in door de Kerk
verordonneerde levensvormen, in rituelen,
beeltenissen, feesten, heilige verrichtingen.
Maar dit ‘organisch’ welgeordende leven, dat
door de hemel was overspannen, verdween’.43
Hoe het werkelijk in de Middeleeuwen was
gegaan was voor Maritain en Landsberg van
minder belang, het ging hen vooral om de toen
‘werkzame geest’.
De onttovering van de wereld betekende twee
dingen: ‘Ten eerste dat met de zegetocht
van de empirische wetenschappen almaar
grotere delen van de werkelijkheid als
‘principieel’ verklaarbaar, dus als rationeel
beschouwd moeten worden. In de tweede
plaats dat de levenssfeer en de wereld van de
arbeid in toenemende mate ‘rationalistisch’
zijn georganiseerd. Het rationele en het
rationalistische samen verdichten zich tot wat
Weber de ‘stalen kooi’ van de moderniteit
noemt.’44 Uit die stalen kooi wilde Granpré
Molière ontkomen en een aantal tijdgenoten
wezen hem de uitweg.

Mediëvalisme
Begin jaren twintig wemelde het in de
Weimarrepubliek van ‘kathederprofeten’ en
‘inflatieheiligen’ die Duitsland en de wereld
op verschillende manieren wilden verlossen.45
Landsberg schreef in Die Welt des Mittelalters
und wir (1922): ‘Wir können nur da von einem
anderen Zeitalter lernen, wo es mehr ist als es
selbst, wo es in das Ewige ragt. Die zentrale
Ansicht, von der aus Denken, Weltanschauen
und Philosophie des Mittelalters verständlich
werden, ist die, dass die Welt ein Kosmos sei,
dass sie ein sinnvoll und ziervoll geordnetes
Ganzes sei, das sich ruhig bewege nach ewigen
Gesetzen und Ordnungen, die, aus Gott ersten
Anfanges entsprungen, auch auf Gott letzten
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Endes Beziehung hätten. - Das Ziel des
Philosophierens erblickt Thomas von Aquino,
der grösste Gestalter des mittelalterlichen
Weltbildes, darin, „ut in anima describatur
totus ordo universi et causarum“, dass sich
die Ordnung der Welt und ihrer Ursachen
in der denkende Seele ganz einzeichne. Das
apriorische Vertrauen, dass in der allseits
begrenzten Welt die gute Ordnung herrschte,
ist der grossartige metaphysische Optimismus
des mittelalterlichen Weltbildes (...).’46
Na 1800 ontwikkelde de belangstelling voor
de Middeleeuwen zich als een romantische en
nationalistische reactie op de Franse Revolutie,
het Europees imperium onder Napoleon,
de Verlichting en het classicisme. God stond
voor het eerst in de geschiedenis niet meer
bovenaan in de kosmische orde, geloof werd
een vrije keuze. Het romantisch verlangen naar
de Middeleeuwen was in de negentiende eeuw
tegelijk ook een antwoord op de negatieve
gevolgen van de Industriële Revolutie: geleide
lijk verdween de ambachtelijke productie,
ontstond een arbeidersklasse en nam de
verstedelijking toe.

Het mediëvalisme werd een uitdrukkingsvorm
van het nationalisme. De gotiek werd in de
negentiende eeuw beschouwd als dé stijl van
de Middeleeuwen, en stond in de betreffende
landen bekend onder de naam ‘deutsche
Kunst, English art of l’art français’.
De katholieke Kerk herontdekte de
middeleeuwse cultuur als een hoogtepunt
in de geschiedenis en als een ideaal voor de
toekomst. Het christendom stond toen voor
orde, eendracht en saamhorigheid. In Frankrijk
werd de periode nieuw leven ingeblazen door
de schrijvers François René de Châteaubriand
(1768-1848), Alphonse de Lamartine (17901869) en Hugues-Félicité de Lamennais (17821854).
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De Lamennais was tussen 1820 en 1830
een van de invloedrijkste schrijvers in
Frankrijk. Hij was een tegenstander van de
absolute monarchie en pleitte als voormalig
ultramontaan47 voor een verzoening tussen
het katholicisme en liberalisme. Zijn ideale
maatschappij was echter wel theocentrisch
georiënteerd.
De historicus A.EJ. Miltenburg onderscheidt
in het mediëvalisme drie fasen. De eerste
fase is gebaseerd op romantische sentimenten
- zoals bij Sir Walter Scott en Ivanhoe - en
loopt tot ongeveer 1820. Tussen 1820 en 1850
worden de Middeleeuwen wetenschappelijk
onderzoch en spelen ze een belangrijke rol op
religieus terrein. Bijvoorbeeld Dom Prosper
Guéranger (1805-1875) - in zijn jonge jaren
een bewonderaar van De Lamennais ■
hersticht in 1833 de Abdij van Solesmes en
herstelt zo in Frankrijk de monastieke traditie
van Benedictus: ‘Hij zag dat de tijd van lokale
zeden en gewoonten voorbij was en dat de
katholieke Kerk, evenals de hele samenleving,
omgesmeed moest worden tot een nieuw
soort gemeenschap met één taal en één
cultuur. Zijn sterke punt is wel geweest dat hij
aangevoeld heeft dat veel meer dan organisatie
het verbeelding is, die mensen samensmeedt
en die gemeenschappen vormt. (...) In zijn
Institutions liturgiques heeft hij ook de mythen
gecreëerd waarmee de Kerk tot een dergelijke
nationale gemeenschap aaneengesmeed en in
stand gehouden kon worden. Met zijn pleidooi
voor een terugkeer naar de tijd dat pausen
samen met Karei de Grote een “nationalité
unique en occident” hadden geschapen, heeft
Dom Guéranger de katholieke Kerk een weg
gewezen om in de eeuw van het nationalisme
zich niet alleen staande te houden maar
tot nieuwe bloei te komen.’48 Na 1850 zijn
de Middeleeuwen een inspiratiebron voor
tegengestelde opvattingen: in Engeland was

2009 - 4

de neogotiek een nationale stijl, in Nederland
werd het daarentegen geassocieerd met
katholicisme.
In Das Neue Mittelalter geeft Berdjajev aan
dat deze christelijke samenleving nooit heeft
bestaan: ‘Overbodig is het, op romantische
wijze, de Middeleeuwen te idealiseren.
De negatieve en donkere kanten der
Middeleeuwen zijn overbekend: barbaarsheid,
ruwheid, wreedheid, baldadigheid, slavernij,
onwetendheid op het gebied van de positieve
kennis der natuur en der geschiedenis en het
met de verschrikkingen der hellefolteringen
gepaard gaande religieus terrorisme.’49
Tegenover de herfsttij van Huizinga en de
scholastieke denkwereld van Maritain staat
tegenwoordig een totaal ander beeld van
de Middeleeuwen. Zo blijkt dat de periode
achteraf werd herkerstend.50 De officiële
geloofsleer van de kerk was in de Gouden
Tijd grotendeels voorbehouden aan een elite.
De religiositeit van de meerderheid van de
bevolking laat zich het best omschrijven als een
combinatie van christendom met allerhande
heidense folklore van Indogermaanse her
komst.

Terugkeer
Tijdens de Middeleeuwen was er volgens
Landsberg, Maritain en Granpré Molière
sprake geweest van één gemeenschap van
gelovigen. Die mentale situatie moest in de
twintigste eeuw hersteld worden. Granpré
Molière schrijft: ‘De dieper kijkende ziet
niet alleen deze fatale klove van cultuur en
voortbrenging; hij ziet daaraan voorafgaande
de nog ernstiger, nog noodlottiger klove van
godsdienst en cultuur. Hij ziet in dat een
kunstbloei, die niet getemperd en geadeld
wordt door de religie, een wilde loot zonder
eetbare vruchten is, evenals techniek zonder
kunst een stortvloed van producten is zonder
verzadiging. Hij heeft in de Renaissance-kunst
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zich het eerste, en in het industriële tijdvak,
waarin wij nog verkeren, zich het tweede zien
voltrekken.’51
De moderne tijd werd door Landsberg
vergeleken met de Middeleeuwen: ‘Das
Leben des mittelalterlichen Menschen ist in
seiner Artung durch und durch bestimmt von
einer ihm ganz sicheren Ansicht über den
Sinn des Lebens. Ist es nicht die eigentliche
Qual des modernen Menschen, dass er sich
von diesem Lebenssinn keine Vorstellung
mehr machen kann, dass dieser Lebenssinn
eigentlich gar nicht mehr in den Kreis seines
Denkens gerückt ist? Das leben hat seinen Sinn
verloren und ist darum oft zur furchtbaren Last
geworden, grade den Besten am meisten! Alle
antworten der Modernen auf die Frage nach
dem Sinn des Lebens sind Scheinantworten,
denn sie beziehen nur Lebensteile aufeinander,
etwa die Ruhe auf die Arbeit, oder die Arbeit
auf den Genuss.’52
Maritain beschouwde de kunstenaar ‘als een
deelgenoot Gods in het maken van schoone
werken; door de vermogens te ontwikkelen, die
door den Schepper in hem gelegd zijn, - want
„alle volmaakte gave komt van Boven, en vindt
haar oorsprong in den Vader der Lichten” —
en door de geschapen stof te gebruiken, schept
hij om zoo te zeggen op de tweede plaats.
[Operatio artis fundatur super operationem
naturae, et haec super creationem.j De werking
der kunst berust op de werking der natuur en
deze laatste op de schepping’53
Hij idealiseerde de Middeleeuwse stan
denmaatschappij: ‘In den machtigen gemeenschapsbouw der middeleeuwsche beschaving
had de kunstenaar slechts den rang van een
ambachtsman en alle soort anarchistische
ontwikkeling was aan zijn persoonlijke
aanleg verboden, omdat een natuurlijke
gemeenschapstucht hem van buitenaf beper
kende voorwaarden oplegde. Hij werkte niet
I voor de groote wereld of voor de kooplui,
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maar voor ‘t geloovige volk, welks gebed hij
krachtens zijn roeping een dak moest geven,
welks verstand hij onderrichten, welks ziel en
oogen hij verblijden moest. Onvergetelijke
tijden, toen een kinderlijk volk werd opgevoed
in de schoonheid zelfs zonder het te merken,
zooals de volmaakte kloosterling moet bidden
zonder te weten, dat hij bidt, toen leeraren
en beeldende kunstenaars in groote liefde
de armen onderrichten en toen de armen
van hun leering genoten, omdat zij allen van
hetzelfde koninklijke geslacht waren, geboren
uit het water en den Geest. Toen schiep men
schoonere dingen en men aanbad zichzelf
minder. De zaligende nederige toestand,
waarin de kunstenaar leefde, beurde zijn
kracht en zijn vrijheid op. De Renaissance zou
den kunstenaar uit zijn evenwicht brengen
en hem omscheppen tot het ongelukkigste
der menschenkinderen — en dat op het
oogenblik, waarop de wereld voor hem minder
bewoonbaar ging worden, — door hem zijn
eigen grootheid te openbaren en door op hem
de verscheurde schoonheid los te laten, welke
door het geloof in betovering werd gehouden
en geleid als leerzame volgelinge, vastgebonden
door een onzichtbare herfstdraad.’54
De cultus van het ik

De autonome kunstenaar ontstond in de
late Middeleeuwen, de aanloop naar de
renaissance. Naarmate er meer waardering
was voor het uitzondeilijke kunstenaarsschap
nam ook de status van de maker toe. Zo
ontwikkelde in de vijftiende eeuw het
zelfportret zich tot een nieuw genre in de
schilderkunst. Een kenmerkend voorbeeld van
de nieuwe rol en positie van de kunstenaar
is het vrijwel symmetrische zelfportret van
Albrecht Dürer uit 1500 - het compositieschema gebruikte men tot dan toe enkel en
alleen voor afbeeldingen van Christus.
Het proces van individualisering zou uitein-

Hef interieur van de kerk van Saint Mathieu in Soyeux, Frankrijk
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delijk leiden tot een samenleving waarbij het
belang van gemeenschap ondergeschikt was
aan dat van de enkeling: ‘Onze cultuur was van huis uit — christelijk, dat is hier „bezitten
alsof men niet bezat”. Dus geen gehechtheid
aan stramme ordonnanties of „absolute
Lösungen”. Dat is hier: één voor allen en allen
voor één. Dus geen „economische noodzaak”
en zo meer.’56
Voor Granpré Molière was er een
scheidingontstaan
tussen
‘enkeling en
maatschappij, tussen heden en verleden,
tussen jeugd en ouderdom, tussen kunst en
wetenschap, tussen nut en schoonheid.’57 De
noodzakelijke eenheid tussen het ik en de
wereld was verbroken, de oude beschaving
zonk onder ons weg. Hij zag de mens als een
‘vacuüm dat vraagt om vervuld te worden.
Waarvan? Van het zijn. Niet minder dan
van alle zijn. Het is aangewezen, om zich
al het zijnde toe te eigenen en in zichzelf te
beschouwen, en het vindt geen rust vóór al het
andere het zijne is geworden. De mens staat
hierin niet alleen. In elk wezen is een affiniteit,
die er op gericht is zich aan al het overige te
assimileren, te associëren of het te occuperen,
maar in de mens bereikt deze affiniteit een
zekere volheid. Wat is nu het andere? Het is de
natuur; het is de evenmens; het is niet minder
dan de Oorsprong alle dingen: God.’58 Alle heil
was volgens hem slechts te verwachten van één
bezielend idee: de maatschappij zou moeten
worden ingericht op basis van het enige ware
geloof.
Nieuwe orde

De idee van een spirituele christelijke gemeen
schap, die tijdens de Middeleeuwen slechts
op monastieke schaal had bestaan, was voor
Granpré Molière voldoende grond om de
Nederlandse maatschappij opnieuw te ordenen
en beschaven. Maar de door hem bepleitte
restauratie ging geheel voorbij aan de realiteit
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— ongetwijfeld zouden de door hem impliciet
gevraagde normen en waarden voor de meeste
mensen onleefbaar zijn geweest.
Tijdens de bezetting zag Granpré Molière
een mogelijkheid om na de oorlog een nieuwe
samenleving te realiseren. Van 1943 tot
1945 schreef hij een serie brieven aan zijn
studenten. In zijn derde brief schrijft hij: ‘Wij
staan thans midden in een hervorming, meer
omvattend dan die van de Renaissance. De
toestand van de maatschappij maakte aan het
eind van de Middeleeuwen een wedergeboorte
noodzakelijk, maar de „Renaissance” heeft
het universele karakter gemist; een nieuwe
hervorming is thans nodig, en is zich ook aan
het voltrekken. De vernieuwing van de kunst,
de nieuwe stijl, waarom al zo lang geroepen
wordt en waarvan de beloften en de eerste
verschijnselen zich ook al aandienen, moet in
het licht van deze grote historische beweging
worden gezien. En wij kunnen ons daarbij
niet genoeg doordringen van haar diepgang
in het verleden en anderzijds van de jeugdige
stuwkracht waarmee zij de beschaafde wereld
zal moeten veroveren. Er is geen sprake van
kiezen tussen modernisme en traditionalisme
zoals men zo vaak heeft gemeend; voor ons kan
alleen sprake zijn van een bevruchting van het
ene door het andere, alleen van een werkelijke
vooruitgang, dat is: een algemene uitbreiding
van de cultuurschat die ons is toevertrouwd.
(...) Het modernisme dat vandaag afbreekt
wat gisteren werd opgebouwd verwerpen wij,
het traditionalisme dat de grote noden en
rijkdommen van deze tijd voorbij ziet wijzen
wij even beslist af. Maar wij willen het geduld
hebben om niet in een dag te willen opbouwen
wat in de helft van duizend jaar is afgebroken.
De grondslagen voor de beschaving van
morgen zullen wij intussen zorgvuldig, stuk
voor stuk, met diepe eerbied voor natuur en
evolutie en uiteindelijke bestemming gaan
onderzoeken.’59
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De civilisatie moest zich naar zijn idee wapenen
tegen de negatieve krachten van de twintigste
eeuw, de industrialisering en individualisering,
die volgens hem alleen maar leiden tot
uniformering en ontmenselijking. In de rede
die Granpré Molière gehouden heeft bij de
aanbieding van de plannen voor de nieuwe
Nijmeegse Rooms Katholieke Universiteit
(1949) is zijn cultuurpessimisme overduidelijk:
‘Wanneer ik in deze kring van theologen,
wijsgeren, wet- en kunstgeleerden overbodige
woorden spreek, dan moogt ge bedenken, dat
het ons dagelijks brood is te ervaren, hoe in deze
ijstijd van rationalisme en onder de stormen
van het vormvernietigende modernisme,
de deuren des harten zich sluiten, en zich
daarmee de verheffende invloeden ontzeggen,
die uitgaan van het gemeenschappelijke
kleed van een passende behuizing. (...) We
bevinden ons in een angstaanjagende crisis.
En nu wordt het duidelijk, dat de hervorming
van de beschaving, zo ooit, dan nu toch
niet meer in modernistische zin mogelijk is.
De afzonderlijke mens kan niet ongestraft
van een hoger naar een lager levensplan
afdalen; en ook een cultuurwereld kan niet de
bovennatuurlijke hemel boven zich afsluiten en
zich in enkel naturalistische banen begeven,
zonder haar eenheid, kracht en vruchtbaarheid
te verspelen. De radicale hervorming van de
cultuur, waarom de tijd vraagt, zal weder in
een bovennatuurlijk klimaat, en dus weder op
vruchtbare bodem van een gewijde overlevering
moeten geschieden. De beschaving behoort
wel als zodanig tot de bovennatuurlijke orde.
Maar op onze bodem zal geen naturalistische
beschaving meer gedijen. Tot de algehele
omwenteling van de beschaving zijn wij — laat
het vermetel, laat het bespottelijk klinken — zijn
wij, katholieken dus geroepen. Het is trouwens
voor ons niet de eerste crisis. Misschien zelfs
niet eens de grootste. Want er is een tijd
geweest, dat de wereld moest roepen en
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smeken om de hervorming van de Kerk zelve.
Dat doen we nu niet. De kerk is hervormd. Nu
vraagt de wereld - slechts - om hervorming
van onze beschavingsruimte.’60
Zijn gedachten zijn duidelijk gebaseerd op
het boek Art et scolastiqw. ‘Doch ziet nu, hoe
de moderne wereld, die den kunstenaar alles
beloofd had, hem weldra nauwelijks meer de
middelen om te bestaan zal laten. Gebouwd
op de twee tegennatuurlijke beginselen van
de vruchtbaarheid van het geld en van het
nut als laatste doel, zonder eenige moge
lijke beperking de levenseischen en de
dienstbaarheid uitbreidend, geheel beslag
leggend op den vrijen tijd der ziel, het stoffelijk
te maken ding (factibile) onttrekkend aan een
regeling, welke het afmeet naar de doeleinden
van het menschelijk wezen en den mensch het
hijgen der machine en de verhaaste beweging
der stof opleggend, drukt de moderne wereld
op de menselijke werkzaamheid een in den
grond onmenschelijke werkwijze en geeft haar
een eigenlijk duivelsche richting, want het
einddoel van heel de ijlkoorts is den mensch
te hinderen in zijn denken aan God, dum nil
perenne cogitat, seseque culpis illigat, terwijl
hij de gedachten aan het eeuwige opzij zet en
zich in zonden verstrikt ’61

De cultuurvisie van Granpré Molière werd
zowel door zijn interpretatie van het thomisme,
als zijn katholieke geloof bepaald. In zijn
opvatting was over dejaren heen weinig twijfel
te bespeuren. De tweede druk uit 1950 van P.
Constantinus’62 boek Liturgie en Kerkelijke Kunst
had exact het zelfde voorwoord als de eerste
druk van elf jaar eerder: ‘Deze eeuw is een
eeuw der vernieuwing; van een vernieuwing
naar de wereld, die een leugen is; en van een
vernieuwing door de H. Kerk, die waarachtig
is. Deze vernieuwing komt vooral door de H.
Liturgie (...). Niet in de laatste plaats geldt
dit voor de kunst; want de lituigie behoeft de
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kunst; ze is zelf ten deele kunst; en de kunst
vindt in de liturgie haar eigenlijke bestemming;
want haar doel is het, God te eeren door het
vertoon van het goede en het groote, dat Hij
ons geschonken heeft, en door schoonheid te
brengen in het gebed. De eerste opgave van
de kunst is de eredienst, en vervolgens alles
wat daarop betrokken is; dat is de kunst in
en van de Kerk; dat is, goed beschouwd, alles
wat kunst is, want alle dingen zijn er om de
Kerk. Er is nu, als gezegd, tweeërlei kunstvernieuwing, naar de wereld en naar de Kerk:
in de kunst naar de wereld voelt de kunstenaar
zich als „het begin aller dingen”, en dat is
afgoderij; maar in de christelijke kunst leert
hij opnieuw erkennen, dat de Kerk het begin
der dingen is, en dat hij haar dienaar is; en
dit is godsdienst, in den ruimen zin genomen.
Hij is geen slaafsche dienaar, zoals hij die de
mode volgt; want al wat werkelijk nieuw is,
wordt uit een huwelijk geboren; hier uit een
eerbiedige liefde van den kunstenaar voor de
Kerk, voor de voorschriften der Kerk, voor
haar eerbiedwaardige overleveringen, zoowel
algemeene als plaatselijke, en voor haar
eerbiedwaardigen vertegenwoordiger, zijn
opdrachtgever, en uit nauwe samenwerking
met hem, die ook zijnerzijds de kunst eert en
behartigt; deze liefde en deze samenwerking
zullen de kunst bevruchten, tot eer van God
en tot verjeugdiging van de doodvermoeide
wereld.’63

Herstel
In de twintigste eeuw raakte naar zijn mening
het doel van de kunst uit het zicht: ‘Ik waag te
zeggen, dat de stof van de kunst is gelegen in de
menselijke waardigheid — en onwaardigheid.
Dat is het grote thema, waarop de kunstenaar
te moduleren heeft. Want hoewel de mens een
persoon is onder personen, doet hij zich kennen
als een ding onder dingen. Dat is de duisternis
buiten ons. Het is een bron van neerslachtigheid
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en gevoelens van minderwaardigheid. Onver
moeid en onuitputtelijk moeten we die duis
ternis verdrijven, door aan elkander eer te
bewijzen (...) en onze eigen waardigheid
„op te houden” zoals dat heet. We hebben
het enerzijds te doen door een hoffelijke
taal; anderzijds doen we het ook door kleed,
binnenkamer en huis, door plein, kerk en
stad, waarin we de omgeving stempelen met
de tekenen van de menselijke waardigheid en,
durf ik te zeggen: van goddelijke majesteit. (...)
De architectuur biedt weer weinig gelegenheid
om de menselijke onwaardigheid af te beelden.
De vrije kunsten vermogen dat wel. Ze maken
er gebruik van, en ze doen het in onze dagen zo
meesterlijk, zo overdadig, en vaak zo stuitend,
dat we er voortdurend aan herinnerd worden,
dat de crisis der geesten nog ver van zijn einde
is. En zelfs zal een onbevangen blik op ons
terrein bewijzen, dat deze wrange gestemdheid
ook afstraalt op de architectuur. Op andere
terreinen behoeft dit de kunstwaarde als
zodanig niet te schaden; maar de architectuur
wordt hierdoor ontluisterd en in zijn wezen
aangetast. Daarom zeg ik het openhartig:
wanneer het ons gelukt om deze gedachte, n.1.
dat de geëigende stof van de bouwkunst in de
menselijke waardigheid is gelegen (...) dan is de
toekomst van de architectuur verzekerd.’65
Op 9 oktober 1953, de feestdag van de
heilige Dionysius,66 gaf Granpré Molière zijn
afscheidcollege dat als titel droeg
op de architectuur. Aan het slot spreekt hij
apocalyptische en hoopvolle woorden: ‘Nu ga
ik heen, en gij blijft werken aan de grote taak
die op deze Afdeling rust. We - gij, en ook
ik — mogen de wapens nog niet neerleggen.
We staan op het keerpunt der geschiedenis;
en „de beslissende slag”, zei onlangs Pius
XII, „om de toekomst der mensenfamilie is
begonnen.” Het voornaamste is nog te doen.
Er zullen brandpunten ontstaan, vanwaar het
vuur ener nieuwe bezieling over de wereld

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

zal uitgaan. Eertijds werden van deze plaats
de koopvaardijschepen over alle wereldzeeën
uitgezonden. Het is mijn grote wens en ik acht
het ook met Gods hulp mogelijk, dat er in dit
grote uur van deze plaats en langs dezelfde
banen zich zulk een vuur over de wereld
verspreiden zal.’67'68
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