
DESLUITSTEEN

■galt

BULLETIN VAN HET 
CUYPERS GENOOTSCHAP



DE SLUITSTEEN
Bulletin van het Cuypers Genootschap

jaargang 1 - nummer 1 — november 1985

Het CUYPERS GENOOTSCHAP- opgericht 15 januari 1984 - is een Vereniging tot behoud van 
19de- en vroeg-20ste-eeuws cultuurgoed in Nederland.
Secretariaat: Burgemeester Minkenberglaan 11, 6109 AL Ohé en Laak — Telefoon 04755-1794

Redactioneel

De sluitsteen neemt in de literatuur- 

en architectuurtheorie vanaf het eind 

van de achttiende eeuw een bijzondere 

positie in. Als hoogte- en middelpunt 

van het gewelf ziet Goethe deze steen 

als "lapis vivus", levende steen. Met 

deze steen staat of valt het gehele 

organisme van het gewelf, dat door Se- 

neca als afbeelding van de maatschappij 

werd gezien. Wij kozen als titelpagina 

voor het nieuwe tijdschrift van het 

Cuypers Genootschap een sluitsteen, 

door P.J.H.Cuypers ontworpen als zelf

portret en volgens de overlevering be

stemd als model voor het gewelf van de 

Sint-Catharinakerk te Eindhoven.

Het tijdschrift zal driemaal per jaar 

moeten verschijnen in een eerste oplage 

van 450 exemplaren, een groter aantal 

dan dat het algemeen polemiserend tijd

schrift "Dietsche Warande" van Jozef 

Alberdingk Thijm ooit mocht bereiken.

De inhoud zal dan wel geen afspiegeling 

zijn van de maatschappij, maar een ge

trouw beeld geven van de ontwikkelingen 

op het werkgebied van het Cuypers Ge

nootschap. Wetenschappelijke artikelen, 

al dan niet polemische bijdragen tot 

actuele discussies en korte mededelin

gen over objecten van negentiende- en 

vroeg twintigste-eeuwse cultuur zijn 

welkom.

De aflevering die nu voor U ligt, heeft 

een veelzijdige inhoud. Onze voorzitter 

formuleert scherpe kritiek op de ramp

zalige, ongedocumenteerde sloop van de 

Dominicuskerk in Alkmaar. Architect 

René Smorenburg beschrijft de problemen 

die spelen bij de herbestemming van ne

gen tien de -eeuwse (kerk)gebouwen. Onze 

secretaris levert twee bijdragen over 

de Sint-Servaas. Allereerst een be
schrijving van de verbijsterende wijze, 

waarop de Raad van State en Minister 

een fundamentele discussie over de res- 

tauratieproblematiek uit de weg gingen 

ondanks substantiële bijdragen van het 

Cuypers Genootschap. Vervolgens een ar-
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tikel over het nu bedreigde ciborium- 

altaar van de Maastrichtse Servaaskerk 

In dit kader passen ook de bijdragen 

over het functioneren van een tweetal 

neogotische kerken van de hand van de 

pastoors W.E.M.Tepe o.p. en L. van Ul- 

den o.f.m. Ook deze bijdragen voor de 

Raad van State zijn door de Minister 

genegeerd. Coert Peter Krabbe belicht 

de tentoonstelling Cuypers en Amster

dam en de bijbehorende catalogus Be

sloten wordt met korte mededelingen en 
actuele zaken.

’Wandalisme’
Afbraak in Alkmaar

Er is geen monumentenzorger die niet 

enkele malen per jaar verzucht dat 

"Holland op zijn smalst" opnieuw ge

schreven zou moeten worden. Ik betrap 

mezelf erop, dat deze uitspraak steeds 

meer een gemeenplaats is geworden, maar 

wat wil je anders als je als beschaafd 

mens een uitweg moet zoeken voor erger

nissen die je niet op fatsoenlijke 

wijze kunt uiten. Eind juli heb ik kun

nen toezien, hoe sloperskogel en pneu

matische boren met de grootste moeite 

de bouwvallig verklaarde pijlers en 

bogen van Cuypers' Dominicus in Alk
maar neerhaalden.

Met stille woede kijk je machteloos 

toe en je kunt verbazing niet onder

drukken als een voorbijgangster serieus 

vraagt of er gerestaureerd wordt. Hoe

wel iedereen die een beetje ingevoerd 

is, weet dat sommige restauraties van 

middeleeuwse en zeventiende-eeuwse

Redactie en bestuur zijn trots op de 

inhoud van het eerste nummer van De 

Sluitsteen, die na de nodige aanloop- 

moeilijkheden - zij het vertraagd - 

uiteindelijk het licht ziet. Zij hopen 

dat de lezer plezier mag beleven aan 

het eerste nummer van het lijfblad van 

het Cuypers Genootschap en dat deze 

Sluitsteen de eerste aflevering mag 

zijn van een lange reeks.

De Redactie

woonhuizen eigenlijk neerkomen op sloop 

en herbouw met een overmaat aan gips

plaat en duroxblokken.

Er zijn recente voorbeelden genoeg van 

"wandalisme". Wat te denken van de 

sloop van het unieke Van Dishoeckhuis 

in Vlissingen, dit najaar na tien jaar 

verval; van de rigoreuze overschilde

ring van de gewelven van de kerk in 

Zaltbommel, terwijl authentieke muur

schilderingen door gebrek aan geld en 

slechte verwarmingssystemen verpoei- 

eren; van de te verwachten sloop van 

Ouds "Witte Dorp" in Rotterdam?

Deze voorbeelden maken het een illusie 

te denken dat het er in onze tijd 

beter voorstaat dan in de om haar van

dalisme veelgesmade negentiende eeuw, 

toen Victor de Stuers zijn vlijmscherp

verwoorde beschuldigingen het land in 
1)

stuurde. '

Heeft het nu dan eigenlijk wel zin dat 

in deze kolommen weer een kunsthistori

cus - van het door verwerpelijke doc

trines gesteunde behoudzuchtige soort - 

zijn hart lucht? Volgens hoofddirecteur 

Jesserun van de Rijksdienst voor de Mo

numentenzorg was er in Alkmaar alleen 

sprake van de volvoering van een jaren

oude sloopvergunning.

Maar daar gaat het in deze zaak nu 

juist om! Vernietiging van monumenten 

gebeurt niet door een handjevol van 

kwade gevoelens vervulde vandalen, die 

waar ze kunnen de bijl inzetten. In

tegendeel monumenten verdwijnen als 

logische slotsom van een goed onder- 

bouwd zakelijk betoog van in- en in- 

keurige lieden. Zo was het al in 1866, 

toen op grond van een aantal zakelijke 

overwegingen het oksaal van de Bossche 

Sint-Jan verkocht werd. In de verkoop

advertentie lezen wij een beschrijving 

met de veelzeggende toevoeging: "Het 

Jubé zal slechts tot ultimo september 

in zijn geheel in loco te zien zijn"! 
Zakelijk en doelgericht zijn de betogen 

die in de afgelopen jaren voor ons 

hoogste rechtscollege, de Raad van Sta

te, zijn gevoerd door eigenaren en 

kerkbesturen die hun monumentale kerk

gebouw aan de meestbiedende project

ontwikkelaar wilden verkopen en daarom 

een sloopvergunning wensten. Onderhoud 

van monumenten is geen taak van kerk

genootschappen, wèl de zorg voor de 

zielen. En onder dit motto hullen ve

len zich in het gewaad van de zakenman. 

Onder hun doelgerichte betoogtrant ver

bleken de met toch wel enige verve ge

brachte argumenten van kunst- en archi- 

tectuurhistorici. Want laten wij wel 

wezen: teruglopend aantal kerkgangers,

stijgende exploitatiekosten, hoog op

lopend achterstallig onderhoud en last 

but not least de opbrengst van de grond, 

leveren een spijkerhard betoog, op 

grond waarvan overigens elk oud gebouw 

gesloopt zou kunnen worden. Af en toe 

zou men wensen dat ook de luchtkaste

len van projectontwikkelaars zo streng 

op hun merites beoordeeld zouden worden!

De recente geschiedenis van de Sint-Do- 

minicus in Alkmaar is door het samen- 

gaan van geslepen onroerend goed-specu- 

lanten en op geld beluste kruideniers 

van een hartverscheurend laag-bij-de- 

gronds karakter. De Dominicus was een 

van Cuypers vroegste kerkgebouwen, een 

compact geheel, op een min of meer 

vierkant terrein opgetrokken tussen 

1863 en 1866. Het programma van eisen 

vroeg toch 1600 zitplaatsen, die werden 

gerealiseerd in een kruiskerk met een 
zevenbeukig schip en galerijen.2' Het 

oudste-niet-uitgevoerde-plan toonde 

een kerk met dubbele gaanderijen en 

stenen gewelven, in opzet te vergelij

ken met de iets oudere Posthoornkerk 

in Amsterdam. Het gebouw kreeg slechts

één galerij en een houten spitstonge

welf, terwijl als compensatie voor deze 

vereenvoudiging de vieringtoren een 

dubbel schalige wandopbouw en een houten 

binnenkoepel kreeg. De Alkmaarse katho

lieken zullen vreemd hebben opgekeken 

van het veelkleurig gedecoreerde inte

rieur, hoewel ze het verschijnsel ga- 

lerijkerk allang kenden. Cuypers heeft 

met gebruikmaking van stijlcitaten uit 

de vroege gotiek en inspiratie van de

2
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Alkmaar - 2 augustus 1985 (foto Wies van

Munsterkerk in Roermond het oude con

cept van de barokke schuilkerk met ga

lerijen in eigentijdse vorm vertaald. 

Eigentijds inderdaad, want hoewel de 

herkomst van de vormeitaten bekend is, 

is er toch een nieuwe ruimte-opzet ont

staan, een kleurig interieur met een 

structureel bedoeld vormenspel van pro
fielen, kolonetten en ribben, aange

vuld met een gevarieerde kapiteel- 

sculptuur.

Een woud van pilaren met bladkapitelen 

en uitwaaierende geweifribben brengt 

de laat-achttiende-eeuwse opvatting in 

gedachten dat de gotiek - als verbete

ring van een natuurgegeven - zou zijn 

ontstaan naar analogie van de groei

Leeuwen)

bomen en bossages. Cuypers heeft echter 

de natuur niet nagevolgd, integendeel, 

geen enkel van de 150 verschillende 

bladkapitelen is in de natuur terug te 

vinden, hetgeen overigens ook past in 

de architectuur-opvattingen van zijn 

tijd: emulatio in plaats van imitatio. 

Zo is de Dominicus niet alleen een mo

nument van de geschiedenis van het Ne

derlandse katholicisme, maar ook een 

bron voor de kennis van theorie en 

praktijk van het bouwen in de vorige 

eeuw. Geen "zielloze stijl-imitatie", 

maar een materialisering van het denken 

over imitatie, navolging, goed, schoon 

en waar. Een adequaat antwoord op de 

vraag hoe de gelovige mens van de vo

rige eeuw aangesproken zou moeten wor

den door een samengaan van ruimte, de

coratie, kleur en licht, aangevuld door 
3)het "vormenspel der liturgie .

Kort voor de afbraak bleek de werking 

van het onttakelde interieur nog zeer 

overtuigend. Kleurig licht viel door 

de neogotische ramen op het geschilder

de metselwerk met ruitpatronen, op de 

goudgeschilderde kapitelen en banden, 

op de schilderingen van Dunselman en 

op de rozetten en bladmotieven van de 

geweiftonnen. Nu eens leken niet be

staande bloemen hun kelken te openen, 

dan weer boog zich een strak gesti

leerde bladerenrij naar rechts of leken 

knoppen open te barsten. En boven dit 

alles uit rees met een barok aandoend 

effect de lichte koepel gedragen door 

een gevarieerde tandlijst van metsel

werk waar doorheen de aanzetten gesto

ken leken van de geringde kolommen die 

op acht bogen een houten koepel droegen. 

Ik kan mij voorstellen, dat ook een 

overtuigde hater van de negentiende 

eeuw en het historisme zich door de 

werking van het gebouw zou laten over

tuigen - al is het maar even.

Het is na dit alles toch wel erg moei

lijk zich te verzoenen met de sloop 

van wat zonder overdrijving een der be

langrijkste negentiende-eeuwse gebouwen 

van Nederland is geweest. De enige 

troostgevende gedachte had kunnen zijn 

dat de sloop pas is geschied, nadat ie

dereen alle mogelijke moeite had gedaan 

om een aanvaardbare nieuwe functie voor

het gebouw te vinden, maar zelfs dit is 

niet het geval. Het is een toneel van 

kortzichtigheid en botte pech geweest. 

De hoofdrolspelers: een gebarsten pij

ler; rapporten die spraken over instor

tingsgevaar èn rapporten over een hecht 

gebouw; een minister van C.R.M. die 

reeds bij de plaatsing toezegde dat bij 

het niet vinden van een passende be

stemming het gebouw mocht verdwijnen; 

een gemeentebestuur dat na de verkie

zingen 180 graden omdraaide en instemde 

met sloop; projectontwikkelaar Honig 

die keer op keer failliet ging, elke 

drie maanden de sloop toezegde en het 

gebouw als een waardeloze stijl-imita

tie veroordeelde; een kerkbestuur waar

van verteld wordt dat het zich al bij 

voorbaat met huid en haar aan de pro

jectontwikkelaar had verkocht; een 

stichting tot behoud die helaas te laat 

bij de Raad van State ir beroep ging en 

tenslotte de stichting Stadsherstel die 

een symbolische prijs wilde betalen

Bovengalerij van de Dominicuskerk - 
juni 1985 (foto Wies van Leeuwen)
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Gezicht in de koepel - juni 1985 
(foto Wies van Leeuwen)

voor de kerk en een commerciële prijs 

voor pastorie en kerkzaal met tuin. Op 

de achtergrond een vraagprijs van 2,6 

miljoen en Honigs bouwplan van tiental

len miljoenen.

Nu is op 2 juli, illegaal, zonder dat 
de gemeente een sloopvergunning heeft 

verleend (!), de sloop begonnen. Het 

kerkbestuur heeft hier meer dan 400.000 

gulden voor over, een bedrag waarvoor 

het gehele gebouw in voortreffelijke 

conditie gebracht had kunnen worden. 

Gezien de ontwikkelingen in Zuid-Afrika 

zal projectontwikkelaar Honig zijn pro

ject wel niet kunnen realiseren, zodat 

het terrein nog jaren braak zal liggen. 

De bevolking wordt gesust met behoud 

van een hoektorentje, waarvan nu wel 

duidelijk is dat alleen de spits zal 

worden herplaatst. In de toekomst zal 

dan tenminste nog één onderdeel van een 

wanstaltige betonkolos aan de vroegere 

kerk herinneren.

En hoe beschamend is die sloop zelf! 

Tientallen Alkmaarders kunnen zien hoe 

het van buiten grijs verweerde kerkge

bouw als het ware openbreekt als een 

kleurige bloem die nog eenmaal in alle 

rijkdom van kleur haar bogen, pijlers, 

kapitelen en het veelkleurige baksteen

mozaïek toont. Naast de ruïne en op een 

stukje industrieterrein liggen de be

waarde onderdelen: gebroken kolommen, 

hardstenen goten en geblutste kapitelen 

Want zachtzinnig gaat het allemaal niet 

Tijd is geld. Beschadigde kapitelen 

kosten 150 gulden, gave 500 gulden, ge- 

welfschotels 150 gulden. De glasramen 

gaan naar Amerika. Wat niet verkocht 

kan worden, wordt vermorzeld. De noord- 

beuk heeft men laten instorten. De ka

pitelen zijn met een grijper in een 

container gegooid en op een hoop ge

kiept. Het puin wordt op oernederlandse 

wijze gebruikt voor het op delta-hoogte 

brengen van de dijk bij Wieringen. Hans 

Brinker dicht een dijk met monumenten. 

De belastingbetaler betaalt. Er is nau

welijks kans ook maar iets te redden.

De stichting Stadsherstel koopt voor 

200 gulden de houten koepel met vergul

de sluitstenen, geschilderde figuren en 

engelen en moet vervolgens toezien hoe 

deze aankoop door de kraanmachinist 

vermorzeld wordt!

Natuurlijk: ook het kerkbestuur be

treurt de afbraak, die nu eenmaal "on

vermijdelijk" was. Maar men moet zich 

afvragen wat er werkelijk achter zit. 

Verbergen deze krokodilletranen niet 

de vrees dat op het laatste nippertje

het gebouw nog gered had kunnen worden? 

Men heeft voor een verschil van mis

schien enkele tonnen het gebouw aan de 

sloop prijs gegeven, behoudsstichting 

en stadsherstel genegeerd, ongetwij

feld uit angst dat een kerk als winkel

centrum tot in lengte van jaren de her

innering zou vasthouden aan het morele 

faillissement van de Alkmaarse binnen

stadsparochie. Sloop voorkomt in elk 

geval de dagelijkse confrontatie met 

een besmet verleden. Het bewijsmateri

aal is vernietigd ten koste van vele 

tonnen! Inderdaad, monumentenzorg is 

geen zaak van kerkbesturen, maar brute, 

illegale vernietiging van cultuurmonu

menten dan wèl? Het feit dat hier een 

r.k.kerkbestuur illegaal een der top

werken van negentiende-eeuwse archi

tectuur sloopt in de hoop de grond 

voor goed geld te verkopen, is met geen

Kapitelen - 2 augustus 1985 (foto Wies van Leeuwen)

enkel zakelijk argument goed te praten! 

Het duidt op een onverzoenlijke haat 

tegen alles wat iets meer waarde heeft 

dan beton en staal. Laat ieder wel

denkend mens de herinnering aan dit 

schandalige gebeuren vasthouden. Laat 

iedereen vertellen over de kruideniers 

die het "zuilenwoud" aan de Alkmaarse 

Laat velden. Laat iedereen ervoor zor

gen dat dit het laatste topmonument is 

geweest dat door botte pech en kwade 

wil ten onder gaat.

Wies van Leeuwen

1) V. de Stuers, Holland op zijn smalst, 
heruitgave van het artikel uit De 
Gids van november 1873, Bussum 1975

2) J.Kalf, De katholieke kerken van Ne
derland , Amsterdam 1916, p.207-209

3) Naar de titel van het pas verschenen: 
H. van der Laan, Het vormenspel der
1iturgie, Leiden 1985
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Herbestemming 
van kerkgebouwen

Momenteel protesteert men in diverse 

gemeenten Alkmaar, Breda, Arnhem, Nij
megen tegen dreigende sloopplannen. Het 

verzet tegen de afbraak van merendeels 

negentiende-eeuwse kerkgebouwen is in 

de afgelopen tien jaar sterk toegeno

men; dit verzet wordt vaak ondersteund 

door herbestemmingsplannen. Deze leiden 

meer en meer tot het uiteindelijke be

houd en de herbestemming van kerkgebou

wen die een architectonische en kunst

historische waarde vertegenwoordigen en 

ook vanuit sociaal-historisch en maat

schappelijk oogpunt van belang zijn. 

Door de eeuwen heen zijn kerkgebouwen, 

evenals alle andere bouwwerken, onder

hevig geweest aan wijzigingen. Meestal 

kwamen deze wijzigingen voort uit de 

wens tot vergroting van de bruikbare 

oppervlakte. Denk alleen maar aan de 

uitbreidingen en wijzigingen van de van 

oorsprong romaanse kerken tot de goti

sche kerkgebouwen die wij nu kennen. 

Hierbij werd de functie wel gehand

haafd, maar het gebouw werd aangepast 

aan de veranderde eisen. Soms werd de 

oorspronkelijke kerk zelfs gesloopt of 

dermate verbouwd dat men eigenlijk moet 

spreken van complete nieuwbouw. 

Functieverlies is geen probleem waar 

onze generatie als eerste mee gecon

fronteerd wordt. Al eeuwen verliezen 

gebouwen hun functie, waarna ze vaak 

weer een andere bestemming vinden. Af

hankelijk van de eisen die een nieuwe 

functie met zich meebrengt en de finan

ciële middelen van de opdrachtgever, 

blijft het bouwwerk al dan niet zijn 

oorspronkelijke karakter behouden: niet 

alleen bij profane bouwwerken, waar wij 

dit als vanzelfsprekend beschouwen, 

maar ook bij kerkelijke bouwwerken kwam 

dit voor.

De Jezuïetenkerk, Achter de Comedie, in 

Maastricht, gebouwd tussen 1606 en 1614 

naar een ontwerp van Petrus Huyssen, 

werd in 1786 omgebouwd tot schouwburg. 

Het oorspronkelijke kerkgebouw werd op

geofferd aan de nieuwe eisen die de 

functie met zich meebracht. Hoewel alle 

verbouwingen en toevoegingen technisch 

herkenbaar zijn, is het moeilijk een 

indruk te krijgen van de oorspronke

lijke kerk, deze is opgegaan in een 

nieuw bouwwerk. De kerkruimte maakte 

plaats voor een ovale schouwburgzaal en 

toneelruimte.

De Sint-Jacobskerk in 's-Hertogenbosch, 

gebouwd in de eerste helft van de zes

tiende eeuw, kreeg al in 1752 een nieu

we functie als arsenaal. Hiertoe werd 

de kerk ingrijpend verbouwd en kreeg 

een nieuwe voorgevel, tussenvloeren en 

kleinere ramen.

In 1924-1925 is het arsenaal omgebouwd 

tot museum. Bij de verbouwing tot arse

naal golden alleen de eisen die men aan 

die specifieke functie stelde zoals een 

groot vloeroppervlak en goede bereik

baarheid van de diverse verdiepingen.

De arsenaalfunctie bleek redelijk in

pasbaar te zijn in de kerk, zodat naast 

de nieuwe functie ook het oorspronke

lijke kerkgebouw nog duidelijk herken

baar is. Ook de museale functie bleek
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RESTAURATIE
NIEUWBOUW
VERBOUWINGEN

Renovatie van Huize Sint Maarten te Leiden 

Architect: Boudewijn Veldman, Leiden

goed inpasbaar. Nu deze functie binnen

kort verplaatst gaat worden, is de toe

komst van deze vroegere pelgrimskerk 

onduidelijk.

Tot het begin van de negentiende eeuw 

worden vrij weinig nieuwe kerken ge

bouwd. Er vinden wijzigingen plaats, er 

worden kerken afgebroken, nieuwe ge

bouwd, alles afgestemd op de heersende 

behoeften. In de negentiende eeuw con

stateren wij een enorme groei van het 

aantal kerken. Deze moet in eerste in

stantie worden toegeschreven aan het 

herstel van de Bisschoppelijke Hiërar

chie in Nederland, waardoor er in korte 

tijd een groot aantal Rooms-Katholieke 

kerken wordt gebouwd. Bovendien zorgen 

de stadsuitbreidingen in het laatste 

kwart van de negentiende eeuw voor een 

extra impuls. Nieuwe kerken worden ge

bouwd in de negentiende-eeuwse stads

uitbreidingen en bestaande kerken wor

den vervangen door nieuwe grotere ker

ken. Deze ontwikkeling zet zich door 

tot na de Tweede Merel doorlog.

FUNCTIEVERLIES

Het bestand aan kerken blijkt na 1960 

sterk gevoelig voor functieverlies. Dit 

wordt bijna altijd veroorzaakt door een 

samenloop van omstandigheden:

- gewijzigde eisen van de kerkgemeen

schap aan de kerkruimte door wijzi

gingen in de liturgie van de Rooms- 

Kathol ieke kerk onder invloed van het 

Tweede Vaticaans Concilie;

- terugloop van het kerkbezoek, veroor

zaakt door sociaal-maatschappelijke 
veranderingen;

- financiële problemen, voortvloeiend 

uit het teruglopend kerkbezoek en de 

hoge exploitatie- en onderhoudskosten

Afdoende maatregelen om aan het drei

gende functieverlies te ontkomen, kun

nen niet worden genomen, omdat de oor

zaken buiten de directe invloedssfeer 

van de kerkbeheerders vallen. De gevol

gen van het functieverlies zijn helaas 

maar al te bekend. Doordat meestal niet 

planmatig, vóórdat het kerkgebouw wordt 

gesloten, wordt onderzocht, of herbe- 

stenming mogelijk is, treedt er leeg

stand op met alle rampzalige gevolgen 

vandien, zoals verwaarlozing, vernie

ling en diefstal. Leegstand wordt vaak 

gevolgd door sloop van negentiende- 

eeuwse vaak niet beschermde kerken. Het 

tijdstip van sloop wordt in veel geval

len bepaald door de waarde van de grond, 

Kerkbesturen en bisdommen zien in de 

verkoop van de grond maar al te vaak de 

oplossing van hun financiële problemen. 

De sloopplannen worden echter meer en 

meer doorkruist door herbestemmings- 

plannen. Spontaan ontstaan werkgroepen, 

stichtingen, verenigingen of andere or

ganisaties die zich ten doel stellen de 

betreffende kerk te behouden en er 

eventueel een andere bestemming aan te 

geven. Ondanks het feit dat men zijn 

plannen pas kan presenteren op het mo

ment dat alle overige betrokkenen, te- 

weten kerkbesturen, gemeentebesturen en 

de politiek, zich al hebben neergelegd 

bij de sloop, slagen steeds meer van 
deze initiatieven.

De argumenten tot behoud van een kerk 

kunnen wij opsplitsen in twee groepen:

9
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1. sociaal-maatschappelijke argumenten;

2. architectonische en kunsthistorische 

argumenten.

Over het algemeen heeft een kerk een 

sterke gevoelsmatige waarde voor wijk

bewoners en parochianen of gemeente

leden. De eerste groep voelt zich sterk 

betrokken bij de kerk als bouwwerk, als 

een belangrijk architectonisch en ook 

stedebouwkundig element in hun directe 

omgeving. Voor de tweede groep is de 

kerk ook het symbool van hun geloofs

overtuiging. Het slopen van een kerk 

wordt ervaren als de afstoting door de 

kerkelijke overheid van een door de ja- 

ren gegroeide kerkgemeenschap.

Met de terechte herwaardering van de 

negentiende-eeuwse architectuur is ook 

de belangstelling voor kerken uit deze 

periode toegenomen.

Bij de beoordeling hoe eventuele herbe

stemming gerealiseerd zal moeten worden, 

moet men onderscheid maken tussen de 

kwaliteit van het exterieur al dan niet 

gekoppeld aan stedebouwkundige kwali

teiten en de kwaliteit van het interi

eur. Hoewel exterieur en interieur nauw 

met elkaar verweven zijn, zullen bij de 

planvorming beide aspecten ook apart 

bezien moeten worden. Afhankelijk van 

de aard van de nieuwe functie kan het 

interieur ingrijpend gewijzigd moeten 

worden of voor een groot gedeelte ge

handhaafd blijven. Een onontkoombare 

wijziging van het interieur mag nooit 

als argument gebruikt worden om herbe

stemming totaal af te wijzen. Op grond 
van architectonische, maatschappelijke

en stedebouwkundige argumenten zal dan 

in ieder geval besloten moeten worden 

tot herbestemming over te gaan. Ten 

aanzien van de aard van de nieuwe func

tie zijn geen vaste richtlijnen te ge

ven. De keuze ervan is natuurlijk af

hankelijk van de plaatselijke behoef

ten, financiële middelen en architec

tonische en constructieve mogelijkhe

den van het gebouw. Er moet altijd ge

streefd worden naar een synthese van 

de diverse belangen.

De vraag kan rijzen of een kerk waar

van het interieur geheel gewijzigd is 

door de bouw van bijvoorbeeld woningen 

en winkels nog wel waardevol genoemd 

mag worden. Bij het beantwoorden van 

die vraag dienen wij ons te realise

ren dat bouwactiviteiten een afspiege

ling zijn van de samenleving. Wij ac

cepteren wel dat zich achter de gevel 

van een monumentaal grachtenpand mo

derne kantoorruimten bevinden met op 

ieder bureau een beeldscherm; dienen 

wij dan ook niet te accepteren dat 

zich in het inwendige van een kerk an

dere zaken kunnen afspelen dan waar

voor de kerk eigenlijk ontworpen is? 

Overigens ontslaat dit de architect 

niet van zijn taak de plannen zó vorm 

te geven dat, indien mogelijk, de es

thetische kwaliteit van het interieur 

aangegrepen wordt om een extra bele

vingswaarde toe te voegen aan de nieu

we functie.

Problemen over de inpasbaarheid van 

functies zullen eerder ontstaan bij 

gebouwen van zeer hoge architectoni

sche waarde. Het is gemakkelijker een

plan voor woningbouw te ontwikkelen in 

een conventionele neogotische kruiskerk, 

dan in een gebouw met een zeer origine

le en gecompliceerde opzet, zoals bijv. 

de Amsterdamse Vondel kerk.

Men moet ervoor waken dat de eisen die 

de nieuwe functie met zich meebrengt, 

compleet ondergeschikt worden gemaakt 

aan de wens tot totaal behoud. Een 

slecht passende functie zal na korte of 

lange tijd opnieuw leegstand tot gevolg 

hebben. Tijdelijke functies dienen zo

veel mogelijk tegengegaan te worden, al

hoewel deze de levensduur van de kerk 

kunnen verlengen en daarmee de kans op 

herbestemming misschien groter is. Een 

tijdelijke functie zoals bijv. opslag, 

houdt in de meeste gevallen in dat de 

gebruiker de kerk slechts "gebruikt". Er 

vindt geen of weinig onderhoud plaats 

en de voor de gebruiker noodzakelijke 

aanpassingen worden vaak zonder de no

dige voorzichtigheid getroffen.

Ook al is door de herwaardering van de 

negentiende-eeuwse architectuur ook de 

belangstelling voor kerken uit deze 

periode toegenomen, ontstaan bij drei

gende sloop spontaan werkgroepen, ver

enigingen, stichtingen en actiegroepen 

en verlenen diverse instanties medewer

king, toch blijft het tot nu toe vaak 

een moeizame gang van huidige naar 

nieuwe functie, die is geplaveid met 

hardnekkige vooroordelen ten aanzien 

van de financiële haalbaarheid, kroon- 

procedures, sloopvergunningen, specu

lanten en discussies over de vaak ver

meende slechte bouwkundige en construc

tieve staat van de kerk.

Vondel kerk te Amsterdam (foto Kunst
historisch Instituut Nijmegen)

In steeds meer gevallen wordt bij een 

dreigende sloop een herbestemmingsplan 

ontwikkeld. Een aantal voorbeelden uit 

een inmiddels groot aantal projecten: 

de Obrechtkerk, Vondel kerk, de Post

hoorn, de Zuiderkerk en de Agneskerk in 

Amsterdam; de Eusebiuskerk in Arnhem; 

de Nicolaas Pieckkerk in Gorinchem; de 

Verlosserskerk en de Statensingelkerk 

in Rotterdam en de Grote Kerk in Hoorn. 

Niet al deze plannen zullen slagen.

Maar de gerealiseerde objecten bewijzen 

dat herbestemming mogelijk is. In de 

toekomst kan uit voorgaande projecten 

lering worden getrokken, alhoewel ie-
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dere kerk weer zijn eigen specifieke 

problemen kent. Voor het geven van een 

algemeen oordeel over de wijze waarop 

herbestemming heeft plaatsgevonden, is 

het nu nog te vroeg.

In sommige gevallen bestaat de oplos

sing uit een totale ontkenning van het 

interieur, waarbij het exterieur alleen 

gezien wordt als ruimtescheppend ele

ment; in andere gevallen is het gebouw 

zoveel mogelijk geconsolideerd en in 

zijn waarde gelaten. Voorbeelden zijn 

respectievelijk de Nicolaas Pieckkerk 

te Gorinchem en de synagoge aan de Fol- 

kingsestraat te Groningen.

Tussen deze twee uitersten zal iedere 

keer weer een oplossing gevonden moeten 

worden die de kerk als architectonisch 

en kunsthistorisch element respecteert 

en tevens een nieuwe functie zo opti

maal mogelijk tot haar recht laat komen.

HERBESTEMMINGSPROCEDURE 

De procedure tot herbestemming behoeft 

dringend verbetering. Herbestemmings- 

plannen worden meestal pas ontwikkeld 

als de kerk daadwerkelijk leeg staat. 

Gedurende de planvormingsprocedure en 

de discussie die daar op volgt, wordt 

er geen onderhoud gepleegd en vinden er, 

al dan niet bewust, vernielingen plaats, 

waardoor de bouwkundige toestand snel 

verslechtert. Indien de tegenstanders 

de discussie lang genoeg rekken, dreigt 

het gevaar dat herbestemming niet meer 

mogelijk is gezien de te hoge herstel- 

kosten. Langdurige leegstand is schade

lijk voor het gebouw en de onzekerheid 

over het lot van de .kerk veroorzaakt

reacties bij buurtbewoners en oud-paro- 

chianen c.q. gemeenteleden.

Daarom is het noodzakelijk dat op het 

monent dat het duidelijk wordt dat de 

kerk in de nabije toekomst haar functie 

gaat verliezen, een overleg te starten 

tussen alle betrokkenen waarin nagegaan 

moet worden wat de mogelijkheden tot 

behoud en herbestemming zijn, waarna zo 

spoedig mogelijk een herbestemmingsplan 

opgesteld moet worden. Een herbestem

mingsplan waarin de mogelijkheden wor

den aangegeven, is onontbeerlijk in de 

hele discussie over herbestemming.

In Engeland worden de Anglikaanse ker

ken die hun oorspronkelijke functie 

verliezen tot "redundant" (overtollig) 

verklaard, waarna binnen een bepaalde 

termijn van onderzoek de kerk behouden 

wordt zonder functie vanwege de bijzon

dere waarde of een herbestemming vindt, 

of indien beide bovenstaande oplossin

gen niet mogelijk zijn, gesloopt wordt. 

Een op de Nederlandse situatie afge

stemde regeling zou dwingend moeten 

worden opgelegd en zou niet alleen moe

ten gelden voor kerken die voorkomen op 

de monumentenlijst maar voor een veel 

groter aantal kerken, zoniet alle kerk

gebouwen. Tenslotte zijn de kerken ge

bouwd met gelden die door een deel van 

onze gemeenschap zijn bijeengebracht. 

Die gemeenschap heeft er recht op dat 

haar gebouw zo goed mogelijk wordt be

heerd, ook in een andere functie dan de 

oorspronkelijke.

René Smorenburg,

Driebergen-Rijsenburg, 18 augustus 1985

Het doek valt

Eind augustus kreeg het Cuypers Genoot

schap het Koninklijk Besluit toegezon

den inzake het beroep bij de Kroon 

(Raad van State, afdeling geschillen 

van bestuur) over Cuypers'inrichting in 

de Sint-Servaaskerk te Maastricht. Voor 

een beknopte behandeling van het Konink

lijk Besluit mogen wij verwijzen naar 

het themanummer "Beheer en behoud van

19de-eeuwse kerken" van het blad Heem-
1)

schut. ' Hoewel de voorgeschiedenis be

kend zal zijn uit het Jaarboekje 1984, 

willen wij hier enkele saillante punten 

herhalen: 20 september 1984 werd bekend 

dat door een "vergissing" van de post

kamer van Monumentenzorg de Maastricht

se restauratiestichting op 17 januari 

1984 formeel de vergunning voor de her

stelwerkzaamheden - waaronder de sloop 

van het neogotische interieur - stil

zwijgend had verkregen. De monumenten

wet stelt dat binnen twee maanden be

roep bij de Kroon tegen een dergelijke 

vergunning aangetekend kan worden.

Het Cuypers Genootschap heeft dat - 

uiteraard te laat - zo spoedig mogelijk 

na 20 september gedaan. Helaas heeft 

het daarvan met name de sector Wetge

ving en Juridische Zaken van W.V.C. 

niet kunnen overtuigen. Conform het 

standpunt van deze sector heeft de mi

nister - al dan niet het advies van de 

Raad van State volgend - het Cuypers 

Genootschap niet-ontvankelijk verklaard. 

Formeel is nu de kous af.

De onbevredigende afloop van deze pro

cedure is te meer betreurenswaardig

daar opnieuw de kans is verzuimd om

jurisprudentie te scheppen inzake het

elastische 1iturgie-artikel 16 van de
2)monumentenwet. Dit artikel hing als 

een zwaard van Damocles boven Cuypers' 

uitmonstering, die omwille van de ei

gentijdse godsdienstbeleving volgens 

Maastricht uit de kerk dient te ver

dwijnen. Tijdens de openbare behande

ling van het beroepschrift bij de Raad 

van State op 8 maart 1985 werd onver

bloemd gesteld dat, gezien slechts één 
eerdere beroepszaak van minder belang - 

de verplaatsing van de herenbanken in

de Nederlands Hervormde Kerk te Noord-
3)horn -, het liturgisch argument bij 

de "restauratie" van de Sint-Servaas 

niet afgedaan mag worden als een drog

reden om het negentiende-eeuwse in

terieur de kerk uit te krijgen. Het had 

dus nog interessant kunnen worden.

Het Cuypers Genootschap rest niets meer 

dan er op aan te dringen dat de neogo

tische uitmonstering goed gedocumenteerd 

wordt vóór de sloop, en dat met het oog 

op de schilderingen de "restauratie" dan 

wel herbeschildering volgens het plan 

van Albert Troost reversibel is. In de 

toekomst moet men in de gelegenheid zijn 

om de situatie terug te draaien, zoals 

nu al gebeurt bij Cuypers'kerk te Sneek 

en in de toekomst bij zijn kerk te Dru- 

ten. Bovendien dient de beschermde in

ventaris niet aan opkopers verhandeld 

te worden maar een waardige, zo mogelijk 

museale bestemming te krijgen. Dit geldt 

onder meer voor het ciboriumaltaar, één 

van de fraaiste in zijn soort in Neder

land, waarover elders in dit blad meer.
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Liturgie en monumentenzorg 

Aansluitend op het droeve nieuws willen 

wij de drie navolgende stukken introdu

ceren. Deze zijn bedoeld als een bijdra

ge aan de welbeschouwd nooit goed op 

gang gekomen discussie over de verhou

ding tussen liturgie en monumentenzorg. 

Dit is des te opmerkelijker daar litur

gie met het oog op de grondwettelijk 

geregelde vrijheid van godsdienst-uit- 

oefeninq een eigen plaats in de monumen

tenwet kreeg. Als voorbeelden waar deze 

verhouding vanuit twee verschillende 

confessies serieus onderzocht is, wil

len wij noemen het artikel van prof. 

C.Peeters in het themanummer Sint-Ser- 

vaas van het Bulletin KNOB en het werk

van dr R.Steensma, "Opdat de ruimten 
Al

meevieren", uit 1982. Waar Peeters 
uiteenzet dat de R.K.Liturgie voor én 

na het Tweede Vatikaans Concilie een 

zeer ruime plaats laat aan het monu

mentale kerkgebouw en zijn interieur - 

dit in tegenstelling tot de gangbare 

mening binnen de Nederlandse Kerkpro

vincie - laakt Steensma het optreden 
van Monumentenzorg ten aanzien van li

turgische inrichtingen. Zijn inziens 

heeft men er te weinig oog voor litur

gische gegroeide en gewenste situaties, 

waardoor al dan niet gezochte oudheid

kundige belangen bij restauraties de 

overhand krijgen. Dit gebeurde onder 

meer bij de Grote Kerk van Den Haag en 

had, in deze visie, ook bij de Sint- 

Servaas kunnen plaatsvinden bij het be

houd van Cuypers'uitmonstering. In de 

bepaald niet gelijk lopende kritiek 

van beide auteurs lijkt de kern van

het probleem te liggen bij de gangbare 

restauratiepraktijk. Monumentenherstel 

in Nederland blinkt uit door een gril

lig ad hoc-beleid, dat wordt gevoed 

door de vaak tegenstrijdige belangen 

van de betrokkenen, vooral waar het 

belangrijke, statusverhogende restau

raties betreft. Hierdoor is van een 

zuiver zakelijke afweging van de diver

se interessen, ook ten aanzien van het 

verplichte 1iturgie-artikel, zelden of 

nooit sprake. De affaire rond de Sint- 

Servaas heeft dit ten overvloede bewe

zen. In de haat-liefde verhouding tus

sen de vrij machtige "creatieve" archi

tect, de opdrachtgevende eigenaar en de 

subsidiërende, controlerende overheid, 

moet de laatste als scheidsrechter va

ker en vaker het onderspit delven.

Vooral wanneer interne verdeeldheid 
over restauratie-opvattingen de eensge

zindheid binnen Monumentenzorg en W.V.C 

ondergraaft. Daarbij voelt de overheid 

(Monumentenzorg/W.V.C.) in haar taak om 

op te komen voor de monument-waarden 

van een te herstellen of te behouden 

gebouw - men denke aan het fenomeen 
"sloopvergunning"^ - zich niet zozeer 

gesteund als wel bekritiseerd door groe 

peringen; die als ideële (derde) belang 

hebbende via procedures op grond van de 

monumentenwet misstappen kunnen corri

geren. Waar liturgie te pas en te onpas 

erbij wordt gesleept om monumenten en 

hun interieurs gesloopt te krijgen, dan 

wel volgens Steensma bij restauraties 

volstrekt genegeerd wordt, is dat op 

gezette tijden nodig. Met het oog op 

deze corrigerende werking had het Cuy-

pers Genootschap ook beroep ingesteld 

inzake de Sint-Servaas. Momenteel heeft 

W.V.C. geen enkele grip meer op de li

turgisch gestuurde "herstelwerkzaam

heden", die in het totaal 46 miljoen 

van het monumentenbudget opeisen. Maar, 

aldus het Koninklijk Besluit, de rechts

zekerheid van de vergunninghoudster 

(eerste belanghebbende) prevaleert. 

W.V.C. benut als laatste dwangmiddel 

het subsidie voor het interieur, dat 

Maastricht alleen ontvangt bij het be

houd van aanwezige monument-waarden. 

Helaas is dit, voor het Cuypers Genoot

schap althans, een doekje voor het 

bloeden. In Maastricht is men er zo op

gebeten om met name de schilderingen 

uit het schip te verwijderen, dat de 

zoveelste lappendeken in Nederland op

geleverd dreigt te worden: Cuypers-I 

in de westbouw, een mengeling van laat

gotisch met twintigste-eeuwse aanvul

lingen in het schip, heel misschien 

Cuypers-II in het transept vanwege de 

zo langzamerhand meer gewaardeerde fi

guratieve schilderingen aldaar; en tot 

slot Troost in de koortravee en de ab- 

sis, die in de jaren 1960 reeds door 

kaalslag zijn getroffen. Hoewel vol

gens de oorspronkelijke plannen het 

neogotische kerkgemeubelte het veld zou 

moeten ruimen, schijnt het kerkbestuur 

momenteel met de Franciscanen te onder

handelen over de aankoop van het mooi

ste neogotische koorgestoelte in Neder

land, afkomstig uit Alverna en momen

teel in Weert! Daargelaten dat deze 

aanschaf ongetwijfeld het einde voor 

het prachtige ciboriumaltaar betekent,

doet zij wel bijzonder tegenstrijdig en 

ongeloofwaardig aan. Het neogotische 

interieur werd immers als zijnde strij

dig met de geloofsopvattingen van na 

het Tweede Vatikaans Concilie gepresen

teerd !

Ter relativering van het argument als 

zou op grond van de liturgie na het 

Tweede Vatikaans Concilie Cuypers'uit

monstering in de Sint-Servaas onhoud

baar zijn, had het Cuypers Genootschap 

bij de memoriën voor de Raad van State 

de twee navolgende stukken gevoegd. 

Beide opstellen zijn geschreven vanuit 

een actieve, pastorale achtergrond en 

behandelen respectievelijk ervaringen 

van een dominicaan in een parochie 

hartje stad Amsterdam en van een fran

ciscaan in een stadsparochie in de pro

vincie. Helaas is men tot een inhoude

lijke toetsing van het liturgische ar

gument, zoals reeds eerder gesteld, 

niet meer gekomen.

Pastor W.E.M.Tepe, kleinzoon van Cuy

pers' collega Alfred Tepe, is sinds de 

jaren 1960 verbonden aan de Sint-Domi- 

nicus te Amsterdam. Deze Cuyperskerk is 

alleen al zo interessant omdat er zich 

een interieur in bevindt dat qua kleur

stelling en idee grote overeenkomsten 

heeft met de Sint-Servaas. Dat mag niet 

verhinderen dat op het bankpatroon na 

de inrichting alle stormen van de ja

ren 1960, inclusief provo, met succes 

heeft doorstaan. Wie Tepe's boek "Een 

kerk die bleef" leest, merkt met hoe

veel ernst men vanuit die woelige Am

sterdamse sfeer getracht heeft de ver-
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nieuwingen van het concilie in te vul
len en tegemoet te komen aan de een
zaamheid en onzekerheid die zowel maat
schappelijk als godsdienstig in de bin
nenstad toesloegen ƒ' Momenteel wordt 

er de meest progressieve en oecumeni
sche liturgie van heel Amsterdam ge
vierd, waarbij opvalt dat uitgerekend 

kerkgangers van protestantse herkomst 
erg verknocht zijn aan de kleurrijke 

uitmonstering.
Tepe geeft aan hoe zonder noemenswaar
dige beeldenstorm het interieur ge
plooid werd naar de wensen van de li
turgie. Hij hekelt daarbij de omhaal 
van woorden, waarmee in de restauratie- 
rapporten - geciteerd in Heemschut?- 

te Maastricht de liturgische desidera
ta werden gepresenteerd; en dit zónder 

partij te kiezen voor het Cuypers Ge
nootschap. Nu de kerk bij gelegenheid 
van de start van de tentoonstellingen 
rond het eeuwfeest van het Rijksmuseum 
was opengesteld - en door velen als 
een "openbaring" is ervaren - is het 
des te aardiger Tepe's kleine demon
stratie af te drukken. Eigentijdse li
turgie en neogotische uitmonstering 
behoeven elkaar niet te bijten!
Pastoor L. van UI den van de Sint-Mar- 
tinuskerk te Sneek hebben wij eerder 
geïntroduceerd in het Jaarboekje 1984, 
waarin hij als "pastoor van een zeer 
rafelig geworden Cuypers-kerk" uiteen
zet hoe deze in vergetelheid geraakte 
architectuur momenteel wordt gerestau
reerd. Bij de studiedag "Beheer en be

houd van 19de-eeuwse kerken" op 10 ok
tober 1985 heeft hij daarover een kort

exposé gegeven. Dankzij samenwerking

met de stichting Moderne Architectuur
Friesland (M.A.F.), die een grondige
monografie van Sible de Blaauw uitgaf,
is de kerk ook in wetenschappelijk op- 

8)zicht uit haar isolement getild. In 
zijn bijdrage zet Van UI den zijn erva
ringen als zielzorger in een gloed
nieuwe kerk van na het Tweede Vatikaans 
Concilie af tegen die in het neogoti
sche gebouw uit 1877. Hij analyseert de 

liturgie als een vraag-en-antwoord-spel 
tussen voorganger(s), kerkvolk en ge
bouw, die ieder een gelijkwaardige rol 
vervullen. Van Ulden koos daarbij voor 
een vorm die minder plooibaarheid van 
het gebouw dan wel van de voorganger 

vraagt.
Tot slot behandelt de derde bijdrage, 
van auteur dezes, het meest opvallende 
kerkmeubel uit de Sint-Servaas, te we
ten het ciboriumaltaar. Vanuit een 
kunsthistorisch kader benaderd, staat 

hierin de oudheidkundige waardebepa
ling centraal. Tevens'komt ter sprake 
hoe liturgie en monument zich in de 
vorige eeuw verdroegen. De controverse, 
die via artikel 16 van de monumenten
wet vrij spel kreeg, blijkt in ietwat 
mildere vorm toen ook gespeeld te 
hebben.

Dat de huidige, "eigentijdse" gods
dienstbeleving de afbraak van neogo
tische interieurs niet eist, demon
streren de beide "pastorale" stukken, 
die ieder vanuit een andere visie op 
de verhouding geschreven zijn. Litur
gie zou dan ook niet gehanteerd moe
ten worden als een stug-rubberen ar

gument tégen, maar als een even vol- 
waardig als soepel begrip binnen mo
numentenzorg. De R.K.confessie sluit 
dat, alle beroepen op het Tweede Va

tikaans Concilie ten spijt, niet uit. 

Juist de "Constitutie over de H.Li
turgie", geformuleerd tijdens dit 
concilie stelt: "De kerk heeft nooit 
een bepaalde kunststijl beschouwd 

als haar eigen, maar naar gelang de 
aard en de levensomstandigheden van 

de volken en de eisen van de ver
schillende liturgieën heeft zij de 
uitingen van de smaak van iedere 
tijd aanvaard, zodat zij in de loop 

der eeuwen een kunstschat tot stand

heeft gebracht, die met alle zorg 
9)bewaard moet blijven".

Als dat geen monumentvriendelijk 

standpunt is!

Bernadette C.M. van Hellenberg Hubar

1) B. van Hellenberg Hubar, De rol van 
de Don Quichot ... of hoe Cuypers' 
uitmonstering in de St.-Servaas ver
dwijnen gaat, Heemschut 62 (1985), 
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ment geen beslissing ingevolge art.

15 (verbouw- of sloopvergunning) dan 
in overeenstemming met de eigenaar, 
indien en voor zover het betreft een 
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gen van de godsdienstoefening in dat 
monument in het geding zijn." Zie: 
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dat de ruimten meevieren, Baarn 1983 
Zie daarover ook: "Monumentale Ker
ken in Den Haag, de problematiek van 
de architectuur-historisch waarde
volle kerkgebouwen, Den Haag VOM- 
reeks 1984 nummer 3, 11, 15, 35-36.

5) Zie: B. van Hellenberg Hubar, Een 
tendens tot sloop, het meedogeloze 
karakter van de formele benadering, 
Heemschut 61 (1984), 152-157.

6) W.Tepe, Een kerk die bleef, honderd 
jaar Dominicus in Amsterdam, Hilver
sum 1977. Idem, Niet in de kou, 15 
jaar Open Huis in de Dominicus te 
Amsterdam, Amsterdam 1984

7) B. van Hellenberg Hubar en W. van 
Leeuwen, "Een gemutileerde Cuypers 
aanbidden?", de restauratie van de 
Maastrichtse Sint-Servaas, Heemschut 
60 (1983), 128-131

8) Zie Jaarboekje Cuypers Genootschap 
1984, Nieuwe initiatieven: Sneek;
S. de Blaauw, De Sint Martinus te 
Sneek, Gotische vormen in negentien- 
de-eeuwse bezieling, Leeuwarden 1984

9) paragraaf 123 van de "Constitutie 
over de H.Liturgie", Tijdschrift 
voor Liturgie 48 (1964), 2-75
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Bij de discussie over de 
restauratie van de Sint*Servaes

Bij het invoeren van een nieuwe litur

gie in de Dominicuskerk te Amsterdam 

hadden we allereerst rekening te houden 

met het door P.J.H.Cuypers ontworpen ge

bouw en de door hem ontworpen decoratie. 

Bij mijn aanvaarding van het ambt van 

pastor-teamleider in 1964 riep een van 

mijn familieleden bij het betreden van 

dit kerkgebouw: allemachtig, wat een 

bonte kermis of woorden van gelijke 

strekking. Deze uitroep sloeg op de bon

te beschildering van het priesterkoor. 

Ook de ramen werden door het Cuypers- 

atelier ontworpen.

De vernieuwing der liturgie kwam tot 

stand weliswaar met behoud van de in

richting en versiering van de kerk zo

als Cuypers zich die gedacht had, maar 

zonder de hoogdravende zinnen welke ik 

in het rapport lees als zou die vernieu

wing iets te maken hebben met "de eigen 

blijheid van het Paasmysterie, het ge

heim van lijden, sterven en verrijzenis 

van Christus, dat de hoop en blijdschap 

van het christelijk bestaan doordringt". 

(Uit: "Herzien restauratieplan", Maas

tricht 1983)

Wij gingen uit van een verstaanbare li

turgie met een maximale betrokkenheid 

van de kerkgangers en daarbij kwamen 

die thema's aan de orde waarmee de ge

lovigen van vandaag geconfronteerd wor
den.

Toen deze nieuwe liturgie van de grond 

was gekomen, kwam er een voorstel om de 

kerkindeling zodanig te veranderen, dat

er een maximale betrokkenheid zou ont

staan van de kerkgangers. Reeds eerder 

hadden mensen als Huub Oosterhuis en de 

schilder-schrijver Frederic Frank mij 

voorgesteld de hele kerk over te sausen, 

de een dacht aan witkalk, Frederic Frank 

dacht aan meer okerkleurige tinten. 

Hoewel ik persoonlijk geen hoge dunk 

heb van de artistieke kwaliteiten'van 

P.J.H.Cuypers' interieurversiering, ben 

ik er trots op dat ik nooit op de voor

stellen van beide door mij gerespecteer

de kunstenaars ben ingegaan. Ik heb mijn 

persoonlijke artistieke inzichten en ge

voelens, welke mede gevormd zijn door 

mijn opleiding aan de Amsterdamse Aca

demie van Beeldende Kunsten, waar Al- 

bert Troost een mijner tijdgenoten was. 

De herindeling van de kerk was door de 

architect al vanaf het begin mogelijk 

gemaakt; zijn oplossing van een casset- 

teplafond in een neogotische ruimte was 

zeer ongewoon, maar veroorloofde hem wel 

een breder middenschip te maken dan bij 

bijvoorbeeld de kerk van Alfred Tepe 

mogelijk was. Zo kwamen wij in 1973 tot 

een centrale opstelling van het altaar 

en maakten dankbaar gebruik van de com

muniebanken die bij de liturgievernieu

wing in onbruik waren geraakt, maar nu 

als versiering van het op te richten 

podium midden in de kerk goed van pas 
kwamen.

Het oude hoofdaltaar bleef onaangetast, 

maar was niet langer de blikvanger van 

weleer. En de schilderingen? Zij stel

den vele taferelen voor uit de levens
geschiedenis van de H.Dominicus, want 

de architect bleek ook nog lid te zijn

van de Derde Orde van Dominicus.
Bij verschillende gelegenheden werd de 

patroon van onze kerk in een liturgi

sche plechtigheid herdacht en fungeer

den de schilderingen als illustratie

materiaal van de legenden die van de 
♦

H.Dominicus in omloop waren. Zelfs de 

kruiswegstaties, die niet meer worden 

benut en ook niet van grote kwaliteit 

zijn, bleven onaangetast. Wat wel werd 

opgeruimd was het oude bankenbestand, 

dat iedere bewegingsvrijheid verhin

derde en te duidelijk ook het standen- 

verschil uit de vorige eeuw tot uit

drukking bracht en verder enkele beel

den achter in de kerk, overblijfselen 

van een dikwijls zeer tijdgebonden de

votie en voor de pastoor vanwege kaar

sengeld een bron van inkomsten.

Ik heb zelfs getracht relicten uit de

oude schuilkerkperiode in dit interi

eur te integreren, maar dit werd me 

niet in dank afgenomen. Een boekje 

over het gebruik van deze Cuyperskerk 

op kerstmis als Open Huis voeg ik 

hierbij, omdat zowel uit de omslag 

(voor- en achterzijde) duidelijk wordt 

dat ook bij dit totaal nieuwe gebruik 

van het kerkgebouw er niets van het 

oorspronkelijke schepping van Cuypers 
werd prijsgegeven.

W.E.M.Tepe O.P.,

Amsterdam 28 januari 1985

* Schilderingen in het priesterkoor ge- 
inspireerd op het Boek der Openbaring 
werden aan de kinderen getoond toen 
dit boek in een lange serie diensten 
des zondags aan de orde kwam.
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Ervaringen met liturgieviering 
anno 1985
in een Cuyperskerk van 1871 
(Sint-Martinus te Sneek)

Vooraf
Het was met zeer gemengde gevoelens dat 

ik mijn vertrek van Gorredijk naar 

Sneek, februari 1983, tegemoet zag. In 

deze gevoelens speelde het kerkgebouw 

waarover ik pastoor zou worden, een 

flinke rol.
Twaalf en een half jaar had ik voor mo

gen gaan in een kerk die de droom ge

noemd mag worden van iedere priester. 

Het betrof de Sint-Pauluskerk te Gorre

dijk die in 1967 als een van de weinige 

echt mooie kerken uit de jaren zestig 

onder architectuur van het bureau Van 

Wissen uit Groningen was gebouwd. De 

hoofdruimte was breed en kort, zodat 

de kerkgangers allen dicht bij de li

turgische ruimte zaten. Zij waren om

ringd door stevige muren van gele waal- 

klinkers, zaten op een vloer van blauw
zwarte stenen tegels, werden overhuifd 

door een laag ruw houten plafond aan de 

zijkanten en in het midden een rijzige 

spitse kap waarvan de grote driehoekige 

openingen naar voren en naar achter ge

vuld waren door levendig "Danziger ka

thedraal -glas", waardoor de wijde Frie

se lucht getemperd binnen viel. De kerk 

was licht maar had toch in alle hoeken 

nuanceringen van lichtval, zodat ze in 

hoge mate modern was, maar toch in haar 

vormen iets heel klassieks weergaf. Zij 

had iets Skandinavisch. De kerkgangers 

keken uit op prachtig sober en zwaar

liturgisch meubilair. De komst van een 

pijp-orgel en een paar gebrandschilder

de ramen maakten binnen, en de bouw van 

een forse Friese klokkenstoel buiten, 

het "plaatje" compleet. Evenals het 

aantal katholieken was de kerk klein, 

maar van echte allure, zonder geluids

installatie gemakkelijk te bespreken. 

Het was de oogappel van het bisdom, en 

van mij, en ik werd door collega's 

ronduit benijd.

Ik meld deze gevoelens om aan te geven 

dat ik, hoewel architectonisch geïnter

esseerd, beslist niet stond te sprin

gen om mijn werk in een kerk van Cuy- 

pers voort te zetten. Mijn- overplaat

sing - op eigen verzoek langs de ouder

wetse weg van de gehoorzaamheid en dus 

zonder sollicitatie - naar Sneek be

schouwde ik als een verzwegen opdracht 

van het bisdom om iets te doen aan een 

kerk waarvan het lot uiterst onzeker 

was geworden en waarvan de waardering 

zeer ambivalent mag heten: een monu

ment waarmee men opgescheept zit en 

waarin geen liturgie te vieren is.

Bij een eerste kennismaking met Sneek 

voelde ik een doffe gelatenheid; de 

kerk was inderdaad mooi, maar er hing 

iets van vergane glorie en - vooral 

van buiten - verval. Grote en brede pi

laren (de zwaarste die ik ooit in een 

neogotische kerk zag) versperden het 

uitzicht van minstens een derde van 

het aantal zitplaatsen. Wel mooi dus, 

maar echt een kerk om kuchend te wach

ten tot ”'t" afgelopen is, en de in de 

achterste banken gekerfde huwelijks- 

voornemens en club-voorkeuren (uit com-

Religieuze kunst
JULIANALAAN 68 - 2628 BJ DELFT - TEL. 015 - 12 47 20

Reliekmonstrans

Onze kollektie bestaat uit kerkelijke en ander religieuze kunst zoals 
kelken, cibories, monstransen, kandelaars, altaarbellen, processie- 
kruizen, expositietronen, kleine en grote heiligenbeelden, wierook
vaten, volksdevotionalia, etc.

Tevens zijn wij volledig ingericht op reparatie en restauratie van 
kerkelijk vaatwerk.

Openingstijden:
dinsdag, woensdag en donderdag: 14.00 - 17.00 uur 
vrijdag en zaterdag: 10.00 - 17.00 uur 
of na afspraak.

20



DE SLUITSTEEN DE SLUITSTEEN

MUSEUM KEMPENLAND
steentjeskerk st. antoniusstraat 5-7 5616 RT eindhoven

Na een restauratie- en inrichtingsperiode heeft 
Museum Kempenland in september 1984 de deuren 
geopend in de voormalige Sint-Antonius van Paduakerk, 
die in de jaren 1917-1919 naar ontwerp van architect 
J. van Groenendael is gebouwd en sinds 1977 op de 
gemeentelijke monumentenlijst van Eindhoven staat.

Tentoonstellingen in de komende periode:
31 oktober 1985 tot en met 5 januari 1986
Romantische liefde. Een droombeeld vereeuwigd
11 januari tot en met 23 februari 1986
Schilderijen van Jan van den Berg en Ans Markus

petitie-jaren die al lang voorbij waren, 

kennelijk kwam de kervende generatie 

hier ook al niet meer) waren een aanwij

zing te meer dat het hier slecht litur- 

gie-vieren zou zijn. Mijn start was'dan 

ook weinig geanimeerd.

De praktijk
Na twee jaar 1iturgie-vieren in een 

klassieke en nog vrijwel volledig gepo

lychromeerde Cuyperskerk kan er natuur

lijk toch wel iets als een balans opge

maakt worden. Alle mogelijke vieringen 

met alle mogelijke leeftijdsgroepen heb 

ik nu meegemaakt, en ook met allerlei 

graden van bezetting en van animo.

Mijn conclusie is deze: Liturgie is een 

vraag- en antwoordspel tussen drie part

ners:
a. de voorganger(s) waaronder ik niet 

alleen de priester versta maar ook 

zijn assistenten, koren, organisten 

enz.;
b. het "volk" waaronder ik iedereen ver

sta die om wat voor reden en met wat 

voor motivering dan ook in de kerk 

komt;
c. het kerkgebouw dat ook een taal 

spreekt, actief inwerkt op de aanwe

zigen, kansen biedt, antwoord geeft 

en eisen stelt.
Met het woord "partner" wordt bedoeld 

dat zowel a., b. als c. een actieve rol 

vervullen in de liturgie en dus recht 

en ruimte van spreken horen te krijgen 

en te geven. Wanneer liturgie niet lukt, 

schort er iets aan de partners. Dat kan 

het kerkgebouw zijn, het volk, en ook 

de voorganger.

Wat betreft het kerkgebouw als partner

Dit heeft op mij duidelijk corrigerend 

en zuiverend gewerkt, en ook uitdagend. 

Een grote Cuyperskerk als die in Sneek, 

met haar roodkleurig polychroom, schilde

ringen en beeldhouwwerk, zet haar voor

ganger voor een heel andere taak dan de 

kleine, heldere en vlakke Sint-Paulus 

van Gorredijk.
Na enige weken viel het me op dat de 

kerk zich vult met twee groepen kerk

gangers. De eerste is die van degenen 

die zoeken naar datgene wat de huidige 

liturgie als ideaal beschouwt: communi- 

ty. Deze kerkgangers willen goed bij de 

liturgische handeling betrokken zijn, 

wat zij door meebidden en meezingen uit

drukken, en door de keuze van een zit

plaats midden voorin.
De andere groep kiest een zitplaats in 

een zijbeuk, liefst achter of naast een 

pilaar (ook als er nog "goede" plaatsen 

genoeg beschikbaar zijn), waar men wat 

verborgen zit. De huidige liturgische 

hoofdstroom heeft het niet zo op deze 

kerkbezoekers. Waarom niet? Na enige 

tijd, als de pastorale contacten wat van 

de grond komen, ontdek je enige achter

gronden van deze wijze van kerkgang.

Soms is er twijfel aan het geloof in 

het spel. Soms gebeurtenissen in de pri- 

vésfeer waardoor men graag wil bidden 

maar liefst wat verscholen. Ook tref je 

er nog wel eens jongeren aan: willen 

niet zo manifest bij "de club" horen; 

willen ook niet graag door andere jon

geren gezien worden (naar de kerk gaan 

is niet erg in). Het is het type kerk

bezoeker zoals Heinrich Böll zichzelf
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wel beschreef: ergens aan de rand van 

het gebeuren zitten en vandaaruit in 

het heilige delen. Ik heb geen enkele 

behoefte deze kerkbezoekers naar het 

middenschip te dirigeren. Zij zoeken 

veiligheid en deze kerk biedt hun dat 

uitstekend. Naast de liturgie van samen 

delen en breken is er ook een van: o 

veilig huis, o moedergrond.

De kleurstelling van het interieur en 

de gloeilampen in neogotische kronen op 

drie en een halve meter hoogte tussen 

de scheibogen zijn een ware vondst. Je 

kunt de tekst nog wel lezen, maar ver

der zit je in warm en beschermend licht 

terwijl de hoge gewelven bij avond sche

mer verdwijnen, wat iets heel tijdloos 

teweegbrengt.

Bijzonder blij ben ik met de beglazing 

en de schilderingen die het gebeuren 

boven de actualiteit uittillen en span

nen op de boog van een verleden en een 

toekomst. Het is mij een raadsel waarom 

de kunstwaarde van deze voortbrengselen 

zo gemakkelijk ontkend wordt, en er van 

plakplaatjes e.d. gesproken wordt. Wie 

de voorstellingen aandachtig bekijkt, 

ontdekt dat ze de westerse pendant zijn 

van de oosterse ikonen: het tijdloze-in 

-een-schijnbaar-vluchtig-incident grij

pen en vastleggen.

Bijzonder waardevol blijken de uitbeel

dingen te zijn voor aanschouwelijk on

derwijs. Zodra er in lezingen en preek 

iets of iemand voorkomt die ook in de 

kerk wordt afgebeeld (wat nogal eens 

voorkomt), wijs ik erop, en menig woord

je tot kinderen van 6 tot 86 jaar laat 

zich als vanzelf vinden met het oog ge

richt op één van de onderdelen van de 

iconografie. Het werkt allemaal nog pre 

cies als de platenbijbel. Alleen hangt 

deze voor liturgisch gebruik gereed.

Dan nog een woord over de kolossale 

ruimte. Deze wordt bij de huidige ten

denties in de liturgie ook niet zo ge

waardeerd, daar het "gemeenschapsgevoel 

eronder kan lijden, als iedereen ver

spreid gaat zitten.

Penningmeesters van kerkbesturen houden 

er ook niet van, vanwege de verwarmings- 

kosten. Dit alles heeft echter een te

genwicht in de kansen die een grote 

ruimte ook biedt: liturgie als evene

ment. Een plechtige intocht en uittocht 

van assistenten, koren, het optrekken 

van de ene plaats van de liturgie: 

woorddienst, dopen, enz. naar de andere 

plaats van de liturgie: de eucharistie, 

laat in de liturgie iets gebeuren. Een 

ruimte vraagt om vulling met gebaren, 

bewegingen en symbolen en zang, wierook, 

en dat geeft dimensies die de huidige 
1iturgie node mist.

Daar ik een brede basstem heb en de ge

luidsinstallatie bij een niet druk be

zette kerk nogal galmt (en ik me net 

een stationsomroeper voel), ben ik bij 

wijze van proef de oude preekstoel weer 

gaan gebruiken na 23 jaar. Dat is een 

heel eind "schrijden" en daarna nog een 

stuk de trap op. Maar de kerk laat zich 

zonder geluidsinstallatie goed bespre

ken vanaf die plaats. Het geeft allure 

aan het Woord, je hebt direct contact 

met de hoorders, ziet achter de pila

ren weer anderen zitten dan vanaf het 

altaar. En voor de aanwezigen is de

preek weer een eigen "act" in de litur

gie waarbij de voorganger eindelijk 

eens uit de nauwe kring van de paar 

vierkante meters stapt waarbinnen de 

liturgie sinds 20 jaar opgesloten *

1 ijkt.
Dit brengt ons terug naar de bewering 

dat liturgie een vraag- en antwoord

spel is tussen drie partners.

Wanneer er klachten rijzen over de on

mogelijkheid om ergens liturgie te 

vieren moeten alle drie de partners 

onderzocht worden op hun samenwerking. 

Het kan dan blijken dat het kerkgebouw 

niet meer aan de eisen van de twee an

dere partners beantwoordt en dat het 

gewijzigd of vervangen moet worden.

De laatste dertig jaar is deze weg - 

die overigens slechts één van de mo

gelijke oorzaken van het slecht func

tioneren van de liturgie was - bijna 

bewusteloos overal gevolgd. Wanneer 

daarmee de klachten over de liturgie 

goeddeels verholpen zouden zijn, zou 

daarmee aangetoond zijn dat dit de 

juiste weg was.
Nu echter blijkt dat ondanks de vele 

veranderingen aan en in de kerkgebou

wen, en de slopingen (geheel of gedeel

telijk), het verhoopte resultaat nog 

niet is, wordt het onvermijdelijk tijd 

dat de twee andere partners, de voor

gangers dus en het volk zich eens gaan 

afvragen, of zij zélf niet aan wijzi

ging van hun gedrag toe zijn. Dit be

tekent voor de voorgangers dat naast de 

bedenkingen die zij zouden willen in

brengen tegen het kerkgebouw, het kerk

gebouw wel eens bedenkingen zou kunnen

hebben tegen hun omgaan ermee. Wellicht 

wordt deze schijnbaar vreemde bewering 

wat geloofwaardiger door een vergelij

king met de artiestenwereld: er zijn 

kunstenaars die voortreffelijk functio

neren in een kamer-theatertje, maar die 

beslist niet in Carré moeten optreden, 

daar zij door dit gebouw eenvoudig weg

gedrukt worden. Moet Carré daarom afge

broken worden of verkleind tot een 

brievenbus-formaat?

Een van de grote kathedralen in Neder

land die als een toonbeeld van litur

gische onhandelbaarheid gold, schijnt 

onder de huidige plebaan bijvoorbeeld 

de best lopende kerk van de stad te 

zijn. Blijkbaar, is deze man iemand die 

met deze kathedraal kan samenwerken.

Het zou aan te bevelen zijn om bij be
noemingen tot pastoor ook een beetje 

rekening te houden met de vraag of hij 

een kerk - vooral als deze over erkende 

culturele waarden beschikt - "aankan". 

Wat het volk betreft gaat deze vraag 

ook op. "Het volk" lijkt een tamelijk 

amorf begrip. Het is echter een zeer ge

voelig reagerend orgaan. Als er op het 

kerkkoor ruzie is, gaat een maand later 

de collecte naar beneden, ook als de ru

zie niet bekend is gemaakt. Het wegblij

ven van het volk kan liggen aan een on

bevredigend kerkgebouw, maar ook aan 

een onbevredigende voorganger, of een 

onbevredigend beleid. De moeilijkheid 

is dat het volk zich niet zo gemakke

lijk uitspreekt. Het wordt echter al

tijd te hulp geroepen om de beweringen 

te ondersteunen van "hen die het weten 

kunnen". In de jaren 1870-1920 zei ie-
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dereen "die het weten kon" dat het volk 

neogotische kerken wilde, terwijl deze 

stijl na die jaren plotseling door "het 

volk" afgewezen heette te zijn.

De modes in de bouw- en interieurkunst 

wisselen elkaar zeer snel af, en iedere 

keer wordt het volk aangehaald als de 

partner voor wie de volgende "vernieu

wing" zo nodig ingevoerd moet worden.

Het enige wat "het volk" tot dusverre 

laat weten is dat het gestaag weglekt 

uit de kerk. De enige viering die nog 

trekt, is de kerstnachtmis waarvan ver

hoopt wordt dat die nog iets houdt van 

mysterie, warmte, licht, vrede en roman

tiek: kortom, een zeer oud recept, waar

in iets nieuws mag zitten als het oude 

maar herkenbaar blijft. Wellicht is dit 

een wenk voor de kerkbouwers en inrich

ters en voorgangers om wat voorzichtig 

om te gaan met de partners "volk" en 

"kerkgebouw", daar deze twee partners, 

gezien hun huidige presentatie, blijk

baar te weinig inspraak hebben gehad 

waardoor de eerste weggelopen is, en de 

tweede misvormd is.
Er moeten natuurlijk beslissers zijn 

in een ontwikkelingsproces, maar be

slissers horen gerecruteerd te worden 

uit degenen die alles onderzoeken en 

het goede bedachtzaam durven bewaren, 

en niet uit de te snelle smaakmakers.

Nawoord

Alles wat 100 jaar en ouder wordt, 

wordt plotseling dierbaar. Eerst in de 

vorm van nostalgie. Dat is de zeef 

waarop beslist wordt wat er met het 

dierbare gaat gebeuren. Soms worden

zaken door de nostalgie nog even ge

koesterd en daarna als nog aan de ver

getelheid prijsgegeven. Het andere 

wordt klassiek: het blijkt bestand te

gen de stormloop van meerdere tijden.

De kerk van Sint-Martinus te Sneek 

stamt uit de overgang van Cuypers' eer

ste naar zijn tweede periode. Zij deelt 

overvloedig in het betrekkelijk korte 

tijdvak waarin de bouwmeester met laat

middeleeuwse uitbundigheid zijn kerken 

polychromeerde. De eerste die hier af

stand van nam was Cuypers zelf, die 

vrij plotseling omzwaaide naar de "eer

lijke baksteen". Zijn zoon Jos Cuypers 

en Berlage en hun leerlingen droegen 

deze gedachte verder uit. Vanaf de ja

ren twintig was iedere trendsetter in 

kerkenbouw dit standpunt ook toegedaan. 

In de jaren dertig de hogere burgerij, 

en in de jaren veertig en vijftig op

eens "iedereen", zelfs de geestelijk

heid die in dit soort zaken gewoonlijk 

helemaal achteraan sloft.

Het waren de jonge kunsthistorici van 

uiteraard buitenkerkelijke signatuur 

die emotioneel los genoeg stonden van 

het rijke roomse leven, en die naast de 

collegezaal ook Paradiso in Amsterdam 

bezochten en de drukbeschil derde "te 

gekke" interieurs van studentenkamers, 

boeddhistische tempels en andere oos

terse coulissen, die de wijding, het 

sfeertje, de mystiek en de feestelijke 

glorie van een ongegeneerd vol-gepoly

chromeerde kerk weer wisten te waar

deren. Zij kwamen zelfs het verre Sneek 

bezoeken om er zich te verbazen. Hun 

enige medestanders in de parochie waren

de oude mensen uit eenvoudige en dege

lijke kringen die in stilte nog altijd 

trots waren op hun "mooie" kerk en er 

veel verdriet om hadden dat de liturgie 

zowel inhoudelijk als in ui terl ijk -ver

toon van plexiglas werd. Er is veel 

stille rancune rond deze kerk gegroeid. 

Het laat zich aanzien dat de herwaarde

ring voor deze kerk(en) opnieuw van bo

ven naar beneden zal doordringen, langs 

dezelfde route waarlangs ze ooit is 

weggelekt. Als er tenminste nog iets 

over is .....
De polychromie van de middeleeuwen is 

na de reformatie onder de witkwast ver

dwenen. De restanten van apostelen, en

gelen en apocriefe wonderen worden door

menige hervormde kerk trots getoond aan 

de bezoekers. Het zijn ook meestal pro

testanten die gretige toeschouwers zijn 

in een naar de late middeleeuwen zwemend 

interieur van Cuypers'kerk te Sneek dat 

een wonderlijke warmte uitstraalt en een 

geloof dat het ongeloof van onze jaren 

te hulp komt.

Waarom moeten de katholieken, hier en 

daar nog steeds bezig met een modernise

ring in de trant van "gisteren", toch 

altijd vijftien jaar achter de tijd aan

strompelen?

Lukt die emancipatie nu nooit?

L. van Ulden o.f.m.,

Sneek 22 januari 1985
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Het ciborium-altaar van de 
Sint-Servaaskerk te Maastricht 
(1884)

Tussen wierook en verguizing

"Waait dan uit, gij schitterendste 

feestbanieren; klink van uit den hoogen 

Domtoren, eerbiedwaardige Servatius, 

over stad en land; tooit U in feeste- 

lijkst bruidgewaad, grijze kerk van St. 

Servaas; verrijs in nooit geëvenaarde 

luister, gouden herinneringsmonument op 

het verheerlijkt Graf van Onzen-Heili- 

gen; en gij vooral Maastrichtse harten, 

juicht en jubelt."

De ietwat rhetorische bewoordingen van 

kapelaan M.Pascal Schmeits onthullen in 

het kort de context, waarin het Maas

trichtse ciboriumaltaar tot stand kwam. 

Als gedenkteken voor de manifestaties 

van Maastricht bij gelegenheid van het

15de eeuwfeest van de stadspatroon,
211884. Bij uitstek passend in het stre

ven van de toenmalige deken, F.X.Rutten, 

om "Servatius1 grijze domkerk" tot vol

tooiing te brengen en de aloude religi

euze tradities rond dit heiligdom te 

restaureren, was de oprichting van het

gedenkteken nauw verbonden met het her- 
31stel van het gebouw. De hoofdrolspe

lers hebben wij eerder geïntroduceerd 

in het grote artikel over de negentien- 

de-eeuwse uitmonstering der St.-Ser

vaas, "Eene voorstelling van de eenheid

uit het vele", in het Bulletin KNOB 
411984. In het aparte geval van het ci

boriumaltaar is net zoals bij het deco

ratieprogramma in zijn geheel sprake

van een zeer doordachte opzet, waarbij 

de historische legitimatie, liturgie, 

ikonografie en symboliek de onmisbare 

elementen vormen. Deze werden als resul

taat van een even vruchtbare als contro

versiële samenwerking tussen vooral de

ken Rutten, Cuypers, de restauratie-ar- 

chitect van de Bossche kathedraal Lam

bert C.Hezenmans en, niet te vergeten,

De Stuers tot één geheel samengesmolten. 

Het is dan ook opmerkelijk dat het hoog

altaar de geschiedenis in is gegaan als 

uitsluitend het werk van twee "buiten

staanders", de directeur van het Ger

manisches National museum te Neurenberg,

zelf kunsthistoricus en architect, Au- 
5)gust Essenwein , en de Akense edelsmid 

August Witte .

Van het ciboriumaltaar - dat sedert de 

oprichting van het Cuypers Genootschap 

in 1984 het briefhoofd siert - willen 

wij de volgende aspecten behandelen: 

allereerst de verschillende ontwerpen 

en alternatieven; heel in het kort de 

uiteindelijke keuze en totstandkoming. 

Voorts de historische verantwoording, 

de symboliek en de ikonografie. In deze 

opzet bleek het helaas niet mogelijk om 

een apart stukje te wijden aan de le

gendevorming rond de verkoop van het 

barokke hoofdaltaar van de Luikse kun

stenaar en architect, E.Fayen . Hier

bij is vooral van De Stuers een uiter

mate geflatteerd beeld overgeleverd.

Wel werd in het kort een parallel ge

schetst met de situatie van het romaan- 

se praalgraf in de Munsterkerk te Roer

mond, dat in de jaren '60 net zoals het 

Maastrichtse meubel nü omwille van de
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eigentijdse liturgie had moeten ver

dwijnen.

De altaardispositie van Cuypers 

Het vroegste ontwerp voor een nieuw 
hoogaltaar, dat het barokke kunstwerk 

van Fayen zou vervangen, staat op naam 

van Cuypers. Met behulp van gegevens 

uit het toen al overbekende artikel van 

de Maastrichtse oudheidkundige, M.J. 

van Heylerhoff uit 1828, bracht hij de 

toekomstige altaardispositie in teke

ning. De betreffende serie lithogra

fieën laat zien dat de nieuwe opstel

ling rechtstreeks in verband stond met 

het herstel van het hoge kanunnikenkoor 

en de daaronder gelegen crypten, die 

Van Heylerhoff voor de afbraak in 1811 
opgemeten en uitgetekend had.8) Ruim 

voor de aanvang van zijn (tweede) gro

te herstel campagne in de kerk in 1868 

had Cuypers al te kennen gegeven dat de 

crypten en de koorvensters in hun "oor

spronkelijke" romaanse vorm gereconstru

eerd dienden te worden. Een idee dat 

veel weerklank vond bij de Maastrichte

naar De Stuers. Cuypers lanceerde zijn 

plan bij gelegenheid van de oprichting 

van het Gilde van St.Thomas en St.Lucas 

in de Sint-Servaaskerk, 1863, dat ten 

doel had kerkelijke kunst te bestuderen, 

te conserveren en in eigentijdse zin te 

bevorderen. Van deze internationale or

ganisatie waren kopstukken lid als ka

nunnik F.Bock uit Aken, baron De Béthu- 

ne uit België - net als Cuypers archi

tect, inrichter en restaurateur - en de 

in Brugge woonachtige Engelsman, James 

Weale .

Cuypers' aanvankelijke plan voorzag in 

een driedelige dispositie: behalve een 

hoogaltaar met ciborium op de vierings- 

crypte tonen de litho's een baldakijn 

bij de trappen naar het koor, bestemd 

voor het gotische beeld van Sint-Ser- 

vaas. Apart daarvan staat in de absis 

een altaar met reliekschrijn, overhuifd 

door het in grote lijnen daadwerkelijk 

uitgevoerde ciborium. Gezien de reeds 

gereconstrueerde vensters in de absis, 

met de in 1875 aangebrachte glas-in- 

lood-ramen, dateren de plannen op zijn 

vroegst uit dat jaar. Anderzijds zijn 

ze vóór de ontdekking van de oostcrypte 

in 1881 tot stand gekomen, daar deze 

zeer nadrukkelijk niet weergegeven 
isJO) Voor zijn ontwerp-dispositie 

heeft Cuypers behalve het lokaal-histo

rische artikel van Van Heylerhoff het 

veel algemenere Woordenboek van Viol let 

-le-Duc gebruikt. Bij de plaatsing van 

de bestaande altaartombe na het herstel 

van de crypten in 1882 merkt deken Rut- 

ten in het Registrum Pastorale (kroniek 

van de parochie) op: "En outre la place 

choisie est conformé aux anciennes tra

ditions, suivant lesquelles plusiers 

églises cathédrales et collégiales 

avaient deux autels au choeur: le pre

mier à l'entrée dus choeur, le second 

appelé, autels des Reliques, au fond 

dans l'abside. Contre le dernier, com

me indigue le nom, s'adossait une con

struction, communément en forme de dais, 

laquelle contenait des reliquiaires, 

spécialement une ou plusieurs châsses. 

Voir Viollet-le-Duc Dict. II Autel". 

(Bovendien is deze plaats overeenkom-

Cuypers'eerste ontwerpen voor een nieuwe altaardispositie

THligWj’

f/ ™'Sj
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stig de aloude traditie, die wil dat di

verse kathedralen en kapittelkerken twee 

altaren op het koor hebben: het eerste 

aan het begin van het koor, het tweede, 

reliekenaltaar genoemd, achter in de ab- 

sis. Zoals de naam al zegt stond tegen 

het laatste altaar een constructie, 

meestal in de vorm van een overhuiving 

voor de reliekenhouders; vooral voor 

één of meerdere schrijnen. Zie Viollet- 
le-Duc Dict. II Altaar. )^

Het ontwerp van Essenwein 

Hoewel Cuypers met zijn tekeningen de 

toekomstige altaardispositie in grote 

lijnen had vastgelegd, nodigde deken 

Rutten een andere kunstenaar uit om het 

hoogaltaar verder uit te werken. In 

1882, bij gelegenheid van de plaatsing 

van de wél door Cuypers geleverde, be

staande altaartombe, schreef Rutten in 

het Registrum Pastorale: "le plan du 

rétable avec ciborium a été composé par

A.Essenwein, directeur du Musée a Nurn- 
121berg . ' Hoe het contact tussen Rut

ten en Essenwein tot stand is gekomen, 

hebben wij niet tot in detail kunnen 

achterhalen. Het is mogelijk dat de 

artistiek onderlegde deken de door Es

senwein herstelde en heringerichte ro- 

maanse Keulse kerken, zoals Gross-St.- 

Martin en St.Gereon kende. Het contact 

kan ook via de Akense edelsmeden Witte 

gelopen zijn. Deze hadden bij de "res

tauratie" van de schatkamer van Sint- 

Servaas in 1873 en van de Heiligdoms

vaart in 1874 een groot aantal relie

kenhouders gerepareerd en nieuw ver

vaardigd. Anderzijds had de firma naar

ontwerp van Essenwein het altaarkruis

voor het crypte-altaar van de Dom van 
13)Hildesheim geleverd. ' Tot slot dient 

vermeld te worden dat De Stuers zelf 

zeer goed bekend was met Essenweins 

opus magnum: het door hem opgezette 

museum te Neurenberg, één van de voor

beelden voor De Stuers' en Cuypers'
141Rijksmuseum te Amsterdam. '

Augustus 1883 stuurde deken Rutten De 

Stuers een foto van het ontwerp van 

Essenwein met de opmerking, "dat het 

Kerkbestuur zijne goedkeuring aan 

hetzelve nog niet gehecht heeft, en 

dat wij nog éen maand tijd hebben om 

er de gewenschte wijzigingen op aan 

te brengen. Langer zullen wij niet 

kunnen uitstellen, aangezien het Re- 

table op 13 mei 1884 - (15de eeuw

feest Sint-Servaas!) - zal moeten ge

plaatst zijn, en dat het dus tijd is 

met het werk een begin te maken. De 

bemerkingen van U, van Mr Cuypers 

als ook van andere Kunstkenners zien 

wij dankbaar tegemoet, om het plan 

daarnaar te doen veranderen. - Ik 

voor mij vind de zuilen van het Cibo

rium te zwaar, de expositietroon te 

veel gothiesch (sic!), de zijstukken 

niet genoeg in organisch verband met 

het tabernakel, maar ik kan mij zeer 

goed vereenigen met de hoofdtrekken."

De Stuers op zijn beurt stuurde foto 

met commentaar door aan Cuypers, waar

bij hij stelde: "De critiek van Rutten 

op het ontwerp zal wel door U geïnspi
reerd zijn. Ik deel die volkomen. Maar 

hoe kan hij over 4 weken een uitvoering 

beginnen, wanneer het ontwerp zoo

u

Het ontwerp van August Essenwein voor het ciboriumaltaar 
(foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist)
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slecht is dat hij er zelf aanmerkingen 

op maakt? Ik zou wenschen dat als reta- 

ble versiering reproducties werden ge

maakt hetzij galvanoplastisch hetzij 

uit de hand van de geëmailleerde re

liëfs thans in de Porte de Hal en vroe

ger in S.Servaas." Formeel als hoofd 

van de afdeling K&W van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken - het departe

ment van waaruit de subsidiëring 

plaatsvond en de controle op de werk

zaamheden - liet hij het kerkbestuur 

weten dat hij bij de Rijksarchitecten 

P.J.H.Cuypers en L.C.Hezenmans advies
had ingewonnen inzake het ontwerp voor 

15)het nieuwe hoofdaltaar.

De in de brieven steeds weer te berde

gebrachte foto van het plan van Essen-

wein is opmerkelijk genoeg behouden

gebleven, en wel in het foto-archief

van de Rijksdienst voor de Monumenten- 
16)zorg. Het ontwerp toont een over- 

huifd altaar, waarvan de tombe onder

verdeeld is in vier vakken met drie- 

pasjes, precies zoals in Cuypers'eerste 

plan voor het reliekenaltaar. In deze 

driepasjes bevinden zich de personifi

caties van de vier paradijsstromen, die 

uiteindeli.jk hun plaats kregen in het 

vloertapijt op het priesterkoor uit 
1888J7) Op het tabernakel is de ge

kruisigde Christus weergegeven met aan 

de ene zijde de personificatie van de 

Kerk, Ecclesia: een vrouw met kroon en 

staf en een kelk, waarin het bloed op

gevangen wordt dat uit Jezus'zijdewond 

stroomt, symbool van het H.Sacrament 

des Altaars. Aan de andere kant staat 

Synagoge, verbeelding van het Jodendom

dat zich van Christus afkeerde, wier 

kroon van haar hoofd tuimelt en wier 
staf in stukken breekt.^? Het taber

nakel wordt bekroond door een exposi- 

tietroon - ter toning van het H.Sacra

ment - met een druk bewerkte lantaarn 

die het ongenoegen van Rutten en Cuy

pers opwekte. De vier gevelvlakken aan 

weerszijden van het tabernakel - het 

retabel - zijn gedecoreerd volgens een 

programma rond het thema Eucharistie 

en Verlossing: rechts op het retabel 

zijn de voorafbeeldingen uit het Oude 

Testament afgebeeld, zoals de slach

ting van het Paaslam in Egypte en Mo- 
zes met de koperen slang, terwijl links 

de vervulling door het Nieuwe Testament 

is weergegeven met onder meer de Verre

zen Christus.Het geheel van tombe, 

tabernakel en retabel wordt overkapt 

door een kolossaal ciborium uit natuur

steen, dat het midden houdt tussen ro- 

maans en gotiek. Onder het voetstuk van 

de rechterzuil staat een monogram: AE, 

August Essenwein. Van dit ontwerp wer

den uiteindelijk slechts tabernakel en 

retabel - en dan nog in hoofdlijnen - 

uitgevoerd.

Het advies van Cuypers en Hezenmans 

Het door De Stuers van Cuypers en He

zenmans verlangde advies, dat als of

ficieel verslag aan het kerkbestuur

toegezonden werd, was fnuikend voor het 
20)plan van Essenwein. De Rijksarchi

tecten verdeelden hun kritiek over een 

drietal punten: de plaats in de kerk 

waar het altaar kwam te staan, de peri

ode waaraan het moest herinneren (!) en

Rijksmuseum

Of je het nu mooi vindt of 
niet,
je kunt er niet omheen,
- mag er zelfs onderdoor! - 
Mocht je soms twijfelen aan je 
eigen smaak,
Zie dan naar de architect en 
heer die kijken om de toren- 
lijst....
Bedenkend: 'Hoe deed ik dat 
ook weer?'

VVALTER ALTENA - Givakgids 
Excursies Musea 

Architectuur Kunst

Pieter Lastmankade 34-1e 
1075 KK AMSTERDAM 
Telefoon 020 - 629784

uit:
veelluik voor Pierre J.H. Cuypers 
1985

Bedolven onder bouw
pastoors en opdrachtgevers, 
is hij steeds het jongste 
kind gebleven . . onverzettelijk 
streven om te leven . . .

Allen zijn verdwenen . . .
Wij zijn nu verschenen . . . 
zien zijn werk, betreden 
huis, station, of kerk . . 
ontvangen ruimte, zwerk . . .

Stil kijken, kale muren, 
verbinding, een vlak . . 
nieuwe woorden - zéker! - 
worden geboren . . ., een dak 
voor mijn kinderhart . . .
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GEMEENTELIJK MUSEUM „HENDRIK LUVTEN ■ DR. CUYPERS” ROERMOND

Andersonweg 8 
6041 JE Roermond 
Telefoon 04750 - 33496

Gevestigd in de voormalige woning 
en werkplaats van Dr. P.J.H. Cuypers

- geschiedenis 
van Roermond

- archeologische 
vondsten

- stijlkamers

- kunstuitleen

- wisselende 
tentoonstellingen

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10-12 uur en van 14-17 uur, 
zaterdag en zondag van 14-17 uur; 1e kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten, 
2e kerstdag geopend van 14-17 uur.

Tentoonstellingsprogramma:

Hans Roebers: Schilderijen en Projekten 
23 november t/m 15 december 1985

Le Borinage: foto's van Willy Kessels 
18 december t/m 19 januari 1986

Hendrik Luyten: schilderijen m.b.t. Borinage 
17 december t/m 29 december 1985

Co Westrik: Grafiek 
4 januari t/m 16 februari 1986

de bruikbaarheid voor de eredienst. 

Daarbij benadrukten zij niet alleen de 

historische of restauratietechnische 

samenhang tussen de gereconstrueerde 

crypten en het overhuifde hoofdaltaar, 

maar ook de ideële relatie. De histo

rische samenhang tussen graf van Sint- 

Servaas in de crypten en ciboriumaltaar 

was evident uit het genoemde artikel 

van Van Heylerhoff, dat als richtlijn

had gediend bij het herstel van de 
211krochten. ' Ideëel gezien prevaleerde 

bij beide "creaties", crypten en hoog

altaar, het gegeven van het nauwe con

tact met het vereerde graf van de hei

lige: de crypten als verlengstuk van 

zijn grafplaats, het altaar als bewaar

plaats van daaruit afkomstige relieken. 

De beide Rijksarchitecten werden in hun 

vormgeving geleid door sterk archeolo

gisch getinte opvattingen. Zo had vol

gens hen gezien het verband tussen de 

romaanse (vierings)crypte en de Nood

kist - als schrijn van Sint-Servaas het

middelpunt van het hoofdaltaar ten tij- 
221 .de van het kapittel Essenweins plan 

moeten herinneren aan de late twaalfde, 

vroeg dertiende eeuw. Technisch bekeken 

vinden Cuypers en Hezenmans het ontwerp 

te zwaar en te massief. Bovendien toont 

het een ratjetoe aan stijlen, romaans, 

gotisch en nog later, lukraak op elkaar 

gehoopt. De kritiek van esthetische 

aard daargelaten, achten zij het een 

bezwaar dat in dit plan geen rekening 

is gehouden met de in 1882 - naar ont

werp van Cuypers - geplaatste altaar- 

tombe. Temeer menen zij dat "daar de 

geplaatste tombe geheel in overeenstem

ming is gemaakt met de door ons boven

vermelde denkbeelden". Tot slot komen 

de Rijksarchitecten met een alternatief, 

dat men het beste zou kunnen omschrij

ven als een verbeterde versie van Cuy- 

pers'plannen uit 1875-1881: "een altaar 

zonder tabernakel en zonder retable op 

de reeds gemaakte altaartombe, waarop 

aan de voorzijde het Lam Gods en de 

Bisschoppen Servatius, Lambertus, Mo- 

nulphus en Gondulphus zijn voorgesteld. 

Boven de mensa eene verhooging voor het 

plaatsen der tabellen en kruis, in het 

midden met de twee engelen, die in de 

schatkamer der kerk bewaard worden en 

waarboven de noodkist, welke achter het 

altaar geplaatst is, tevoorschijn komt. 

Ter weerszijden de 4 reliquiaires, wel

ke thans in het Museum van de Porte de 

Hal te Brussel zijn. Zijn wij wel onder

richt dan zijn hiervan reeds door mid

del der galvano-plastie zeer goede re- 

productieën vervaardigd, die voor even- 

vermeld doel verkrijgbaar zijn. De bal

dakijn te vervaardigen uit het gedreven 

koper, zooals het oude baldakijn waar

schijnlijk geweest is."

Cuypers en Hezenmans "stippen verder 

nog aan, dat het des te meer wensche- 

lijk is dat er onder het baldakijn geen 

tweede baldakijn worde opgericht om er 

altijd te staan, omdat men voor de ex

positie van het H.Sacrament, hetgeen 

toch niet dagelijks plaats heeft, een 

hangende baldakijn uit metaal en drape

rie kan maken, zooals dit in de middel

eeuwen het gebruik was". Mocht het 

kerkbestuur desondanks vast blijven 

houden aan een ciboriumaltaar met ta-

33



DE SLUITSTEEN DE SLUITSTEEN

bernakel en expositietroon - overbodig

gezien de aanwezigheid van een geheel

"overeenkomstig de voorschriften van

den ritus en der liturgie" ingerichte 
23lSacramentskapel - dan kan het door de 

architecten op blad b getekende "altaar 

met tabernakel en expositietroon" in 

plaats van het ontwerp van Essenwein 

gebruikt worden. Helaas zijn de tot het 

verslag behorende tekeningen tot op he

den onvindbaar gebleken.

Een gedenkteken, "God en zijn Heilige

ter eer, 's Heeren Tempel en Servatius'
----------------t d -----Graf waardig 1

Nadat het kerkbestuur overleg had ge

pleegd met de Rijksarchitecten ontving

de minister, dit wil zeggen De Stuers, 
25)uitvoerig bericht : men was vol lof 

over het, let wel van Cuypers'eerste 

plannen overgenomen ciborium, dat te 

zijner tijd opgericht "de kunstwaarde 

der krocht tot hare volle uitdrukking 

zal brengen". Conform de kritiek van 

deken Rutten en Cuypers, gaat men er 

mee accoord om "de vroeg-gothische 

overhuiving van den expositietroon" te 

vervangen door een "laat-romaansche 

Koepelbouw". Een nieuw ontwerp - plan 

b van Cuypers en Hezenmans? - is reeds 

door de Rijksarchitecten goedgekeurd 

(!). "Ook het superfrontale (retabel) 

door genoemde teekeningen aangegeven, 

hopen wij te gelegenertijd, te doen 

uitvoeren, niet wel is waar, voor 

hoofdaltaar, waar hetzelve in strijd 
zou zijn met de hedendaagsche voor

schriften der Liturgie, opzichtens de 

parochiale diensten en plegtigheden,

maar voor het zoogenaamde altare Reli

quiarum, hetwelk, in de Apsis geplaatst, 

de Noodkist met de vier bewuste reli- 

quiaren zal dragen." Het superfrontale 

voor normaal gebruik moet nu eenmaal 

voorzien in een blijvende expositie

troon. Ten aanzien van het qua idee 

eveneens aan Cuypers'eerste plannen ont

leende verzoek om het gotische beeld 

van Sint-Servaas op het kleine altaar 

vóór het hoge koor te plaatsen, heeft 

het kerkbestuur op praktische gronden 

een afwijzende beslissing moeten nemen. 

Men is derhalve met de architecten over

eengekomen om dit beeld hoog tegen de 

noordelijke vieringspijler te zetten, 

terwijl een nieuw beeld van Sint-Lam- 
bertus als tegenhanger zal fungeren. 1 

De vrij vlotte afwikkeling van de plan

nen ten spijt, zou het nog een hele 

tijd duren eer het gedenkteken voltooid 

was. Hetgeen-deken Rutten in zijn brief 

aan De Stuers stipuleerde, dat het re

tabel op Sint-Servaasdag 13 mei 1884 in 

de kerk moest pronken, is niet gelukt. 

Uit het Registrum Pastorale kan men op

maken dat alleen het omstreden taberna

kel met de expositietroon op tijd ge

reed was. Het is gemaakt in het atelier 

van de firma August Witte te Aken (!) 

met emailwerk van de firma Poussielgue-

Rusand uit Parijs; een bedrijf dat ook 
27)voor Viollet-le-Duc werkte. ' Bij zijn 

verslaggeving blijkt Rutten aan legen

devorming gedaan te hebben waar hij op

merkt dat de "Altare ikonographia dele- 

neata est ab A.Essenwein". Het ontwerp 

was inmiddels toch fors bijgesteld door 

Cuypers,.Hezenmans en De Stuers. Een

Calques van ciborium met tabernakel en expositietroon van de firma Cuypers & Co 
in het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst te Amsterdam (foto's NDB)

soortgelijke omissie van zijn hand be

treft het ciborium, dat in 1885 besteld 

heet te zijn in Aken. In werkelijkheid 

werd het pas twee jaar na het jubel

feest, in 1886 aanbesteed bij de firma 

Cuypers & Stoltzenberg te Roermond 

"volgens door den Architekt Cuypers 
ontworpen teekening".^) ge plaatsing 

geschiedde vóór 1 juli 1888 in verband 
met de Heiligdomsvaart van dat jaarƒ 

Blijkens een bericht in de St.-Serva- 

tiusklok van 1891 was op de vooravond 

van O.L.Vrouwe Hemelvaart, zeven jaar 

na het eeuwfeest van de stadspatroon, 

het ciboriumaltaar eindelijk voltooid: 

"het onvergelijkelijk, inderdaad won- 

derschoone retabel", net als taberna

kel en expositietroon uit de werkplaats

van Witte met emailwerk van Poussielgue 

Rusand, werd als laatste onderdeel aan 

het gedenkteken toegevoegd. ‘

De historische altaardispositie 

De door Cuypers in 1875-1881 in teke

ning gebrachte, en nadien alleen qua 

details gewijzigde altaaropstelling ver

raadt een duidelijke poging om in grote 

lijnen de laat-middeleeuwse dispositie 

op het hoge koor te reconstrueren. Dit 

paste volkomen in het verlangen naar 

"eerherstel" dat zowel deken Rutten als 

De Stuers bezielde: de een werd daarbij 

vooral geleid door religieus getinte 

herlevingsidealen, de ander voornamelijk 

door archeologische motieven. De uit

komst was in dit geval nagenoeg hetzelf-
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? 1 )de. ' Belangrijk lijkt vooral om na te 

gaan hóe historisch de "historische" al- 

taardispositie was. Zoals wij al zagen 

werd voor het scheppen van een geloof

waardig geheel gebruik gemaakt van het 

algemeen Woordenboek van Viollet-le-Duc 

en het lokaal-historische artikel van 

Van Heylerhoff. Voor de invulling van 

de bijzonderheden, en dan denken wij 

met name aan de Noodkistopstelling, 

werd het fameuse naslagwerk over de 

schatkamer van Sint-Servaas van kanun

nik F.Bock uit Aken en kapelaan-schat- 

bewaarder M.Willemsen - één van de 

grote drijfveren achter het herstel van 

de schatkamer in 1873 - benut. Volgens 

Bock en Willemsen was de Noodkist in de 

twaalfde eeuw na de bouw van de absis 

en de torens vervaardigd als middelpunt 

van het nieuwe hoogaltaar van het kapit

tel. Zij menen dat de Noodkist net zoals 

de schrijn van Karei de Grote in de 

Akense Paltskapel geplaatst was op een 

onderstel van kolommetjes juist achter 

de mensa als retro-frontale of retabel. 

De vier reliquiaires die in 1843 ver

kocht waren aan de Porte de Hal te Brus- 
32)sel waren daarbij inbegrepen. Bij de 

vormgeving van het in principe aan 

Viollet-le-Duc ontleende concept van 

het altare reliquiarum, dat in 1895 

werd voltooid en in 1930 helaas onge

documenteerd werd afgebroken, hebben 

Cuypers, Hezenmans en De Stuers deze 

passage uit Bock en Willemsen vrij nauw

keurig gevolgd. Het is treurig dat van 

dit in de St.-Servatiusklok uitvoerig 

beschreven, unieke neogotische relie

kenaltaar geen enkele afbeelding is

33)overgeleverd. '

Ook voor het ciborium over het altaar 

was men bij de geschiedschrijving te 

rade gegaan. Vooral het werk van Mat- 

theus Herbenus, in de late vijftiende, 

vroege zestiende eeuw hoofd van de ka

pittelschool van Sint-Servaas, vormde 

een belangrijke bron. Een deel van zijn 

geschriften werd in 1864 uitgegeven 

door kanunnik De Ram te Brussel, het

geen de bekendheid met zijn werk ver

klaart. Herbenus weet onder meer te 

vertellen dat rond 1475 de houten ko

lommen van het hoofdaltaar (c.q. bal

dakijn!) vervangen werden door koperen 

zuilen; een bericht dat noch bij de 

goed geïnformeerde Van Heylerhoff, noch 

bij Bock en Willemsen terug te vinden 
1S.34 Wel is bij hen in extenso het 

verhaal opgenomen van de oprichting 

van een kostbaar ciborium boven het

graf van Sint-Servaas in 726 op last
35)van Karei Martel. Als herinnering

aan dit gebeuren liet De Stuers in 1892

in de glas-in-lood-ramen van de nieuwe

schatkamer, thans Sint-Servaaskapel,

de figuur van Karei Martel afbeelden

met het daadwerkelijk uitgevoerde ci-
36)borium in de hand. ' Van het aan Sint-

Servaas gewijde altaar op zijn graf,

tussen de trappen naar het hoge koor,

komen zowel bij Herbenus als bij Van

Heylerhoff, en terloops bij Bock en
37)Willemsen, vermeldingen voor. ' Geen 

van de auteurs daarentegen geeft aan 

dat hier tot de opheffing van het ka

pittel in 1797 het gotische beeld van 

Sint-Servaas een ereplaats bekleedde. 

Toch was dit tot ver in de negentiende

eeuw bekend, zoals blijkt uit het werk

je over de Sint-Servaas van Eug.Gens 

uit 1843 en een aantal tekeningen van
O O \

Ph. van Gulpen. ' Het geheel overziend 

lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat 

de restaurateurs in de vorige eeuw heb

ben gestreefd naar een zowel artistiek, 

oudheidkundig als liturgisch verant

woord ensmble. Dit diende de betekenis

dragende functie van het hoogkoor als 

onderdeel van de Triomferende Kerk in

het ikonografische programma krachtig 
39)te ondersteunen. '

De ikonografische analyse van het

hoogaltaar

Een vergelijking tussen het bestaande 

hoofdaltaar en de hier besproken ont

werpen leert het volgende. Uit de wij- 

dingsinscriptie kan men opmaken dat de 

tombe van 1882 conform de wens van Cuy

pers en Hezenmans is gehandhaafd, zij 

het dat in tegenstelling tot hun be

richten niet het Lam Gods, maar Chris

tus als wereldrechter in het middel pa

neel prijkt. Uiterst links is niet St.- 

Gondulphus, maar St.-Hubertus weerge

geven; de laatste bisschop van Maas

tricht en mede-oprichter van het oudste 
ciborium van Karei Martel ƒ0) Het reta

bel is uitgevoerd volgens tekening van 

Essenwein, met dien verstande dat de 

gevel vel den werden gevuld met scènes 

uit het leven van Sint-Servaas van de 

hand van Cuypers. De ikonografische mo

dellen voor deze taferelen bestaan uit 

de vijftiende-eeuwse zilveren platen 

van het Stedelijk Museum te Hamburg, 

afkomstig van het oude voetstuk van de

buste van Sint-Servaas. In 1908 werden 

hier op initiatief van De Stuers, Cuy

pers en deken L.H.A.Sevriens afgiet

sels van gemaakt voor het nieuwe voet

stuk van de buste, het thans nog be
staande, door de firma Witte ƒ^ Het 

laatste tafereel van het retabel, de 

apotheose van Sint-Servaas, is geïn

spireerd door één van de vier Brussel- 

_ se reliquiares.

Ook de voorstelling op het tabernakel 

verraadt het ingrijpen van Cuypers en 

De Stuers. Weliswaar is het thema van 

de gekruisigde Christus tussen de per

sonificaties van Ecclesia en Synagoge 

uit Essenweins ontwerp gehandhaafd, 

maar dit werd uitgebreid met een aan

tal opvallende elementen. Voor de niet 

ongebruikelijke combinatie van Eccle

sia en Synagoge met Maria en Johannes 

kan het bekende twaalfde-eeuwse kruis

rei iquiarum uit de schatkamer van O.L. 

Vrouwe van Tongeren model hebben ge

staan. Als eigenlijke bisschopskerk

Detail van het antependium met bis
schoppen Monulphus en Hubertus
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van Sint-Servaas - afgebeeld op het re

tabel ! - bezaten ook haar schatten een
42)symbolische meerwaarde. ' Op de taber

nakeldeur is aan de voet van de hieraan 

ontleende hoofdscéne de zondeval weer

gegeven in de personen van Adam en Eva; 

hun daad werd door de kruisdood weer in 

het reine gebracht. De gevel wordt vol

tooid door een voorstelling van het He

melse Jeruzalem, dat geheel volgens 

middeleeuwse opvattingen als antieke 

stad afgebeeld is. Als bijzonderheid 

mag opgemerkt worden dat dit motief in 

dezelfde tijd door Cuypers op monumen

tale wijze toegepast werd bij het Cen

traal Station te Amsterdam, microcos- 

mos van de stad, symbool van de ideale 
maatschappij.43) Boven de stad Gods 

zweven de zon en de maan, de een met 

een blinddoek, de ander treurend, ten

teken van de duisternis die met Chris-
44)tus’overlijden plotseling inviel.

Het Sacramentshuis wordt bekroond door 

een altaarkruis, herinnerend aan het 

bloedig offer dat onbloedig wordt ver

nieuwd tijdens het misoffer. Op zijn 

beurt wordt dit overhuifd door een 

bijzonder fraaie expositietroon met 

een vrij nadrukkelijke lantaarn.

Zoals wij hebben gezien zou de "vroeg- 

gothische overhuiving van den exposi

tietroon" uit het ontwerp van Essen- 

wein vervangen worden door "een laat- 

romaanschen Koepelbouw", vermoedelijk 

volgens plan b van Cuypers en Hezen

mans. Een duidelijke overeenkomst met 

de laat-romaanse (!) vieringskoepel 

van de Roermondse Munsterkerk kan ze

ker niet ontzegd worden. Zowel Cuy-

pers als deken Rutten hadden met dit
45)monument een sterk emotionele band.

Bij deze verwijzing is het evenwel 

niet gebleven. Om het geheel aan mid

deleeuwse reminiscenties af te ronden 

is naar wij aannemen Cuypers op de 

gedachte gekomen om de lantaarn tot 

symbolische weergave van de H.Graf

kerk of Anastasis Rotunda te Jeruza

lem te maken. Tot ver na de middel

eeuwen waren hiervan talloze grote 

en kleine "reprodukties" bekend,

waaronder één in de schatkamer van de
46)Sint-Servaaskerk zelf. Bock en Wil- 

lemsen brengen het betreffende ivoren 

doosje - hun opmerking daargelaten 

dat het eerder diende tot bewaring 

van het H.Sacrament dan van relieken 

- niet in verband met de H.Grafkerk.

Dat neemt niet weg dat het schrijntje 

heel goed door Cuypers als een ver

kleinde kopie geïdentificeerd kan 

zijn. Hij was met dit concept ver

trouwd via het reeds geciteerde Woor

den boek van Viollet-le-Duc, die een 

apart hoofdstuk wijdt aan "Le Saint 

Sépulchre de Jéruzalem" en de daarvan 

afgeleide architectuur in Frankrijk.

Ook Cuypers1 zwager, J.A.Alberdingk 

Thijm, noemt in zijn fameuze werk 

"De Heilige Linie" de zinnebeeldige

samenhang tussen "ronde kerken" en de
47)"eerste H.Grafkapel. De associa

tie die vrijwel zeker de doorslag 

heeft gegeven is die met de stadspa

troon zelf. De overlevering wil dat "de 

H.Servatius bewaarder was van het H.Graf 

te Jerusalem, alwaar hij waarschijnlijk 

bij de aanvaarding van het Apostelambt

dezer gewesten een grooten heiligen 

schat ontvangen heeft". Aldus Schmeits 

die hierbij teruggrijpt naar de zeven- 

tiende-eeuwse catalogus van deken Lipsen 

uit Bock en Willemsen, en vermoedelijk 

naar het facsimilé van het vijftiende- 

eeuwse blokboek van Sint-Servaas, dat 
in 1877 verscheen.4®) Dit alles toege

spitst op de lantaarn van de expositie

troon verbeeldt een gekoepelde centraal- 

bouw op acht zuiltjes de Anastasis Ro- 

tunda als gebouw, terwijl de zichtbaar 

gelaten kern in het midden de grafrots 

van Jezus "is". Zo kan men één stijgen

de lijn trekken van het sepulchrum of 

graf in de altaartombe met enkele relie

ken van Sint-Servaas, naar het precies 

daarop geplaatste tabernakel, schrijn 

van Christus'1ichaam, en het zich daar

boven bevindende altaarkruis. Deze op

eenstapeling van verrijzenissymbolen 

wordt zeer toepasselijk bekroond door 

de expositietroon met de verkleinde ko

pie van de Anastasis Rotunda of Verrij

zeniskerk te Jeruzalem. Een dergelijke 

herinterpretatie van een middeleeuws 

gegeven toont ons de negentiende eeuw 

op haar best en kon bijna niet zonder 

navolging blijven. Ikonografisch heeft 

de expositietroon van het ciboriumal- 

taar van Sint-Servaas kennelijk model 

gestaan voor die van het hoogaltaar

uit 1893 in de O.L.Vrouw-Onbevlekt-Ont- 
49)vangen te s-Gravenhage.

Het ciborium als liturgisch object en 

overhuiving van het "Apostelgraf"

Het meest opvallende onderdeel van het 

hoogaltaar is het ciborium, waaraan een

veelheid aan ideeën ten grondslag heeft 

gelegen. Allereerst in het kader van de 

toenmalige liturgie. Het baldakijn 

dient ter overhuiving en accentuering 

van een verheven object, óók in geval 

van profane monumenten zoals verder 

blijkt. Bij een altaar gaat het om het 

Heilige der Heiligen. Zoals een gedekte 

spijskelk (pyxis) voor het H.Sacrament 

met de naam ciborium wordt aangeduid, 

zo spreekt men ook van ciborium als 

spijskast (tabernakel) en als spijstent 

(baldakijn). Op drieërlei wijze is al

dus het H.Sacrament omhuld. Een soort

gelijke samenhang bestaat tussen het 

velum of kelkkleedje van de spijskelk, 

het conopeum of gordijn rond het taber

nakel en de courtines of gordijntjes 

van het baldakijn, die als derde sluier 

rondom het Allerheiligste fungeren. 

Conopeum en courtines zijn bij het Sint- 

Servaas 'ciboriumaltaar helaas verdwenen. 

In verband met de omhullende, afscher

mende werking van het baldakijn wordt 

in de negentiende eeuw ook een parallel 

getrokken met de oud-testamentische Ark 

des Verbonds, die naar vroegchriste

lijke traditie doorgaat voor het proto-
50)type van de latere altaarciboria. '

De oprichting van het baldakijn in de 

Sint-Servaaskerk is mede door histori

sche associaties bepaald. De verwijzing 

naar de troon van Karei Martel boven 

het vereerde graf van de heilige, en 

naar de overhuiving met koperen zuilen

ten tijde van Herbenus, hebben wij reeds 
51)genoemd. Daarnaast hebben andere pre

tenties een rol gespeeld. Zo roepen de 

gotische vormgeving van het meubel -
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eerder ongewenst verklaard in samenhang
52)met de romaanse stijl der crypten! - 

en het punt, dat Cuypers de natuurste

nen kolommen met korintische kapitelen 

uit Essenweins plan niet heeft mogen 

vervangen door koperen staanders, de 

vraag op of deken Rutten een ciborium 

wilde in de trant van het baldakijn 

boven het graf van St.-Paulus te Rome. 

Als recht ultramontaans geestelijke 

heeft hij in 1869 een bedevaart naar 

de H.Stad gemaakt om er in navolging 

van Sint-Servaas - men denke aan de 

scènes op het retabel - bij het graf 

van St.-Petrus te bidden. Van Cuypers 

staat vast dat hij in 1863 de kerken

van de beide apostelen te Rome heeft
53)bezocht. ' Het bedoelde gotische bal

dakijn uit 1285 in de St.-Paulus- 

buiten-de-muren rust op donkere na

tuurstenen kolommen, bekroond door 

vergulde korintische kapitelen, die 

met elkaar verbonden worden door vier 

driepasvormige bogen, precies zoals te 

Maastricht. De nogal forse lantaarn en 

de pinakels buiten beschouwing gelaten 

staat hier het model van het ciborium 

van Sint-Servaas. Volledigheidshalve 

dient opgemerkt te worden dat Cuypers 

dit voorbeeld eerder had verwerkt bij 

het maken van een baldakijn voor de 

St.-Ignatiuskerk van Nijmegen, waarbij

vooral de pinakels van het ciborium
54)van St.-Paulus benadrukt zijn. Of

schoon alszodanig nauwelijks onder

kend, vormt een van de meest fameuze 

kopieën van deze overhuiving het Al- 

bert Memorial te Londen (1863-1869) 

van Sir George Gilbert Scott. Gezien

Het in 1285 voltooide ciborium van Ar- 
nolfo di Cambio in de Sint-Paulus-bui- 
ten-de-muren te Rome (foto uit C.P. 
Ridolfini, St.Paul vor den Mauern)

zijn Engelse contacten kan Cuypers 

hier heel goed vertrouwd mee zijn ge

weest.

Zelf probeerde hij in 1863 een variant 

te creëren voor het monument op het 
Plein 1813 te 's-Gravenhage.^' Wat be

treft deken Rutten kan bij de keuze 

van uitgerekend dit "Roomsche" ciborium 

als model nog de volgende associatie in 

het geding zijn geweest: wellicht zocht 

hij, gelegitimeerd door de historische 

gang van Sint-Servaas naar Rome, een 

evenbeeld te scheppen voor de Maas

trichtse Apostel en Sleutel drager van 

het alom beroemde, maar barokke (!) ci-

Cuypers'baldakijn in de nu verdwenen 
St.-Ignatiuskerk te Nijmegen (foto 
Gemeentearchief Nijmegen)

56)ciborium van St.-Pieter te Rome. 

Overeenkomstig de opstelling in St.- 

Paulus-buiten-de-muren en in ideële 

zin te Maastricht bekleedt dit boven 

het graf van deze meest vereerde apos

tel een ereplaats. Tot slot mag bij dit 

alles gewezen worden op de bijzondere 

stimulans, die uitging van de grote be

wondering van deken Rutten, Cuypers en 

hun tijdgenoten voor de Zouavenpaus 
Pius IX, óók te Maastricht.Onder 

diens pontificaat kwam de restauratie 

gereed van de bijna geheel uitgebrande 

St-Paulus-buiten-de-muren (1823-54)

Voor een ultramontaan als Rutten een 

nagenoeg onontkoombaar voorbeeld bij 

de "restauratie" en herinrichting van 

"zijn" Sint-Servaas.

59)Quousque tandem

Zijn meerwaarde van gedenkteken voor 

het 15de eeuwfeest van Sint-Servaas 

ten spijt staat het hoogaltaar tijdens 

de huidige restauratie een onzeker lot 

te wachten. Na de betreurenswaardige 

campagne tegen de neogotische edel

smeedkunst in het verleden, waarvan 

zelfs de felste kampioenen teruggeko
men zijn^a), is men bij de Sint-Ser- 

vaaskerk nog altijd geneigd om met ob

jecten van deze trant af te rekenen.

De plannen voor het ciboriumaltaar va

riëren van algehele verwijdering tot 

gedeeltelijke demontage, terwijl zijn 

tegenwoordige plaats op het priester

koor bij voorbaat al afgewezen is als

zijnde ondeugdelijk in het kader van 
61)de gewijzigde liturgie. Het geval 

doet opmerkelijk sterk denken aan de 

controverse in 1963-65 rond de Munster

kerk te Roermond, waar om soortgelijke 

redenen het praalgraf van de stichters 

van zijn authentieke plaats moest ver

dwijnen. Toen sprak de Rijksdienst 

voor de Monumentenzorg zich bij monde 

van drs J.J.F.W. van Agt informeel uit: 

"De eisen in verband met de liturgie 

zijn natuurlijk van groot belang. Het 

valt echter niet te ontkennen dat de 

opstelling van een offeraltaar op de 

plaats van de tombe geschiedt onder in

vloed van bepaalde, voorbijgaande stro

mingen in de liturgie, waarover in ker

kelijke kring allerminst overeenstem

ming heerst. Waarom het niet aan ons 

zou zijn, dit algemeen bekende feit te 

constateren, zie ik niet in". De 

discussie eindigde ermee dat het mauso-
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leum bleef staan waar het stond. Heeft 
men zich in die dagen ingezet voor een 

respectabel middeleeuws monument, legi
tiem onderdeel van ons kunstpatrimonium, 
nu lijkt het "slechts" te gaan om een 
negentiende-eeuwse en derhalve vogel
vrij verklaard gedenkteken! Dat de her

waardering van de neogotische interi

eurkunst voor een kwalitatief hoogwaar
dig object als dit ciboriumaltaar in 

hemelsnaam niet te laat zal komen.

Bernadette C.M. van Hellenberg Hubar

GAM PASS: Gemeentelijke Archiefdienst 
Maastricht Parochiearchief 
St.-Servaas; voorlopige num
mering

GAR FAC: Gemeentearchief Roermond Fa
miliearchief Cuypers V.4

SSK: Sint-Servatiusklok Kerkelijk
Weekblad voor Maastricht 1869 
-1945; de complete jaargang 
bevindt zich in GAM PASS nrs 
486-522

*) Dit artikel kon geplaatst worden 
dankzij medewerking van de redac
tie van De Maasgouw, waarin het in 
jrg 104 zal verschijnen. Tevens 
dank aan dr A.M.Koldewey en drs A. 
J.C. van Leeuwen voor adviezen en 
doorlezen van de tekst.
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- originele oude 16e - 19e eeuws landkaarten, stads- en dorpsgezichten.
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P.J.H. Cuypers in zijn werkkamer.
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J.J.F.W. van Agt d.d. 8 november 
1963 op een nota van restauratie- 
architect C.J.M. van der Veken d.d.
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Boekbespreking

G.Hoogewoud, J.Kuyt en A.Oxenaar, P.J.H. 

Cuypers en Amsterdam. Gebouwen en ont

werpen 1860-1898, .'s-Gravenhage 1985

Over architect Cuypers - om maar te 

zwijgen over zijn minder bekende col

lega's - is nooit veel gepubliceerd en 

veel publicaties dateren uit de tijd 

dat de meester nog leefde. Honderd jaar 

na de opening van het Rijksmuseum wordt 

eindelijk weer eens aandacht aan de ar

chitect besteed door middel van een 

kleine tentoonstelling in het museum 

zelf (met bijbehorende catalogus), het 

Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek ge

wijd aan het Rijksmuseum (waarin Cuy

pers1 bouwwerk vanzelfsprekend in enige 

artikelen wordt behandeld), een prach

tige tentoonstelling in het Nederlands 

Documentatiecentrum voor de Bouwkunst 

te Amsterdam, waarvan de samenstellers, 

Guido Hoogewoud, Janjaap Kuyt en Aart 

Oxenaar, ook een boekwerk geschreven 

hebben, evenals de expositie getiteld: 

P.J.H.Cuypers en Amsterdam.

De laatstgenoemde tentoonstelling werd 

geopend door drs A. van der Woud met 

een lezing, waarin hij pleitte voor een 
kritische benadering van de architect 

Cuypers. De spreker wees op de noodzaak 

hem te ontdoen van de legende van de 

geniale bouwmeester, die sinds zijn 

laatste levensjaren aan zijn naam ver

bonden is. Het is noodzakelijk om Cuy

pers in het architectonische klimaat van 

Nederland aan het eind van de vorige 

eeuw te plaatsen, in plaats van hem als

geïsoleerd figuur te zien, aldus de 

spreker.

Ik geloof, dat Van der Woud het bij het 

rechte eind heeft. Het werk van Cuypers 

dient inderdaad kritisch bekeken te wor

den, aangezien niet alles wat hij in 

zijn vruchtbare carrière produceerde van 

even hoog niveau is en dit geldt nog 

sterker voor de werkstukken uit de kunst 

werkplaats te Roermond. Van der Woud 

drukte zich als volgt uit: "Of Cuypers 

een geniale bouwmeester was, moet alsnog 

bewezen worden, zoals bijvoorbeeld het 

uitzonderlijke constructieve en beelden

de vermogen van Gaudi pas door zorgvul

dig bouwkundig onderzoek, o.a. van de TH 

Delft, kenbaar en begrijpelijk is ge
worden" .

Opgemerkt dient te worden dat men met 

publicaties over Gaudi - in tegenstel

ling tot Cuypers - een boekenkast kan 

vullen. Wanneer men zich voor het eerst 

sinds lange tijd weer waagt aan het 

schrijven van een boekwerk over Cuypers, 

mag men niet verwachten dat de auteurs 

het uitzonderlijke constructieve en 

beeldende vermogen van Cuypers gaan ana

lyseren (hetgeen Van der Woud vanzelf

sprekend ook niet van de schrijvers ver

langt). Zij hebben zich doelbewust be

perkt tot het beschrijven van Cuypers' 

bouwwerken in de hoofdstad. Een nood

zakelijk werk en, zoals de schrijvers 

zelf zeggen, een aanzet tot verdere 
studie.

Hoewel de auteurs, zoals gezegd,zich in 
het algemeen beperkt hebben tot louter 

beschrijven, zal degene die het stuk 

over de Vondel kerk of de Maria Magda-

lenakerk gelezen heeft, beseffen dat 

hier geen sprake is van fantasieloze 

kopieën van middeleeuwse kerken, maar 

van buitengewoon originele scheppingen. 

Van der Woud zei aangaande het onder

zoek naar het werk van Cuypers enigs

zins polemiserend: "Misschien worden ze 

aantoonbaar hoofdwerken van een archi

tectonische cultuur: hoogtepunten in 

analyserend en probleemoplossend ver

mogen, in vormgeving, constructietech- 

niek, in materiaalgebruik, in stede- 

bouwkundige gevoeligheid. En als ze dat 

niet zijn, laat ze dan maar afgebroken 

worden zodra de eigenaar kiest voor de 

waarde van de grond." Dit laatste is 

geen onbekend verschijnsel voor wat be

treft Cuypers' kerkelijke oeuvre. Wan

neer men eindelijk toekomt aan het kri

tisch analyseren van de kerken, blijkt 

dat ze reeds gesloopt zijn!

Echter niet de openingsrede van Van der 

Woud is onderwerp van bespreking, maar 

het boekwerk P.J.H.Cuypers en Amsterdam. 

Dit bestaat uit een inleiding, opge

splitst in vijf hoofdstukken en vervol

gens beschrijvingen van gebouwen, niet 

uitgevoerde projecten en stedebouwkun- 
dige ontwerpen.

In de eerste inleiding, P.J.H.Cuypers 

als "Meester van de Lootse", worden al

le bekende feiten over Cuypers nog eens 

op een rijtje gezet. Ik zal de belang

rijkste noemen. Dat zijn om te beginnen: 

de classicistische opleiding te Antwer

pen, de confrontatie met de Keulse bouw

loods en met de geschriften van Caumont 

en het oprichten van een eigen bouwloods 

in samenwerking met Stoltzenberg. De ka

tholieke emancipatie die gepaard ging 

met een grote vraag naar nieuwe kerkge

bouwen en inventarisstukken blijft ook 

niet onvermeld. Evenmin de relatie met 

Joseph Alberdingk Thijm, zijn zwager. 

Gewezen wordt op het enthousiasme van 

zowel Alberdingk Thijm als Cuypers voor 

de symboliek van het (gotische) kerkge

bouw, een geestdrift die zijn neerslag 

vond in het werk De Heilige Linie van 

Alberdingk Thijm. Beiden maakten zich 

sterk voor de ware beginselen, zoals 

die in de gotiek voorkwamen. Tenslotte 

wordt aandacht besteed aan de invloed 

van Viollet-le-Duc, voor wie de gotiek 

de rationele bouwstijl bij uitstek was. 

Cuypers deelde diens enthousiasme voor 

de constructieve aspecten van de gotiek. 

In de tweede inleiding, getiteld Cuypers 

als burger van Amsterdam, wordt ge

schetst hoe Cuypers meteen na zijn ves

tiging in de hoofdstad in 1865 opgenomen 

werd in de hogere kringen. Beroemd wor

den commissies waarin hij zitting had, 

of waar hij veel mee te maken kreeg. 

Daarnaast was hij ook actief in de in

tellectuele en artistieke kring rond Al

berdingk Thijm. Dit laatste gold even

eens voor zijn dochter, in de tekst aan

geduid met "M", in werkelijkheid Mia ge

heten. Haar liefdesrelatie met de chi

nees Taen Err Toung, waar in het boek 

over gerept wordt, wordt beschreven in 

de novelle Blank en Geel, van Lodewijk 

van Deyssel (pseudoniem van Karei Alber

dingk Thijm, zoon van Joseph en neef 

van Mia Cuypers). In de novelle heet 

Mia Cuypers: May Reeve. P.J,H.Cuypers 

stond model voor de vader van May, de
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immer hard werkende beeldhouwer Reeve. 

Dit verhaal, waarin op unieke wijze 

enig licht geworpen wordt op het gezin 

Cuypers, is in 1979 herdrukt en voor

zien van een informatief nawoord, ge

schreven door de Van Deyssel-kenner bij 

uitstek, Harry G.M.Prick.

Op de beschrijving van Cuypers1 activi

teiten in Amsterdam volgt de inleiding 

getiteld Amsterdam in 1865, een schets 

van sociale en economische aspecten van 

de hoofdstad ten tijde van de komst van 

Cuypers. Belicht worden de vaak erbarme

lijke woonomstandigheden van de lagere 

klassen. Voorts de sterke economische 

groei in de tweede helft van de negen

tiende eeuw, de overgang naar een kapi

talistische samenleving en de gevolgen 

daarvan voor het stadsbeeld. De stad 

barstte uit haar voegen, de nieuwe wij

ken buiten de Singelgracht bestonden 

voornamelijk uit speculatiebouw. Plan

nen voor verbeteringen kwamen aanvanke

lijk niet van de overheid doch van par- 

ticulieren.
Cuypers was in de eerste plaats een 

bouwer van kerken, zodat het juist is 

een inleiding te wijden aan Cuypers en 

de kerkbouw. De Amsterdamse kerken wor

den beknopt besproken en geplaatst in 

het oeuvre van Cuypers. Ook worden re

laties met kerken van hem buiten Amster

dam gelegd. De relatie met de clerus 

(de vraag in hoeverre Cuypers zich 

moest schikken naar zijn opdrachtge

vers) en ook die met het Sint-Bernul- 

phusgilde (propagandisten voor de neo

gotiek bij uitstek) worden niet uit de 

doeken gedaan. Naast bouwer van kerken

was Cuypers restaurateur. Terloops wor

den zijn activiteiten op dit gebied in 

het boek genoemd.

In de laatste inleiding, Stad en monu

ment, worden om te beginnen Cuypers' 

ontwerpmethode en zijn rationele bouw

wijze behandeld. Naast een rationele 

(t.a.v. eerlijkheid in constructie en 

materiaalgebruik) had zijn werk een 

symbolische kant. Die wordt in verband 

gebracht met zijn maatschappijvisie. 

Nauwsamenhangend met de symbolische 

aspecten - maar vrij verwaarloosd door 

overbelichting van de rationele ele

menten in zijn werk - zijn diens roman

tische droombeelden van steden be

heerst door hoge kerktorens. Gewezen 

wordt op de invloed van Victor Hugo en 

vooral Pugin. Daarnaast wordt een ge

heel andere Cuypers gepresenteerd: 

Cuypers als speculant.

De inleidingen geven een beknopt beeld 

van Cuypers en de tijd waarin hij leef

de. Een gemis - en A. van der Woud wees 

reeds op het gevaar - is dat Cuypers te 

geïsoleerd behandeld is. Zijn positie in 

de architectenwereld en zijn relatie tot 

andere architecten wordt niet belicht. 

Cuypers onderhield vrij veel contacten 

met zijn collega's. Hij was zelfs enige 

tijd voorzitter van de "Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst".

Na deze introducties worden de bouwwer

ken van Cuypers in de hoofdstad uitge

breid beschreven. Begonnen wordt met de 

kerken en pastorieën van zijn hand (De 

Posthoorn met pastorie, de St.Willibror- 

dus buiten de Veste met pastorie, de 

Vondel kerk met pastorie, De Liefde, de

St.Dominicuskerk met pastorie en de 

Maria Magdalenakerk met pastorie). Ver

volgens de openbare werken: Rijksmuseum 

met bijbehorende directeurswoning, Cen

traal Station en Quel1inusschool. Daar

na volgen de stedebouwkundige projecten 

Vondel straat en Tesselschadestraat en 

de door Cuypers gebouwde woonhuizen, 

alle gelegen aan deze straten. Voorts 

de niet uitgevoerde ontwerpen voor het 

Concertgebouw, de ijsbaan "Noordpool" 

en een passage. Tenslotte wordt aan

dacht besteed aan twee stedebouwkundige 

projecten: Museumplein en Beursplein.

De auteurs zijn in het algemeen volgens 

een vastgesteld concept te werk gegaan, 

hetgeen het lezen zeker vergemakkelijkt. 

Begonnen wordt met de bouwgeschiedenis, 

vervolgens de beschrijving van exterieur 

(en plattegrond), gevolgd door die van 

het interieur (natuurlijk zijn er uit

zonderingen gemaakt, onder andere voor 

het Centraal Station, waaraan terecht 

een extra uitvoerige beschrijving is ge

wijd). Deze indeling kan echter niet 

voorkomen, dat men soms in herhalingen 

vervalt.

Dat de auteurs veel werk hebben verzet, 

blijkt uit het notenapparaat, dat ge

tuigt van een diepgaand bronnenonder

zoek (zelfs dagbladen uit die tijd zijn 

geraadpleegd). Naast minder belangrijk 

materiaal zijn veel interessante nieuwe 

gegevens boven water gekomen. Soms kan 

men de schrijvers verwijten te veel on
belangrijke details verwerkt te hebben 

in de tekst (bijvoorbeeld het uur, waar

op een aanbesteding plaatsvond, is een 

gegeven dat niet zo ter zake doet).

Hoewel accuraat gewerkt is, zijn er 

desondanks enige onzorgvuldigheden in 

de tekst geslopen. Deze te vermelden 

moet men niet zien als muggezifterij, 

maar als een gebaar aan de lezer, omdat 

de kans bestaat dat hij door deze fout

jes het betoog niet meer kan volgen 

(het opsommen van druk- of zetfouten 

laat ik dus achterwege).

Op pagina 43, waar de pastorie van De 

Posthoorn wordt beschreven, worden op 

een gegeven moment de verdiepingen door 

elkaar gehaald. Aangaande de ontlas- 

tingsbogen wordt gezegd dat ze op de 

derde en vierde verdieping voorkomen. 

Dit moet zijn tweede en derde verdie

ping.

Op pagina 92 worden het oostelijk en 

westelijk paviljoen van het Centraal 

Station met elkaar verwisseld.

Op pagina 112 wordt met betrekking tot 

Cuypers' woonhuis gesproken over de 

erker aan linkerzijde. Dit moet zijn 

rechterzijde.

Op pagina 115 komt tweemaal noot 17 

voor. Verdere onjuistheden in het no

tenapparaat zijn: noot 8 van de inlei

ding is onvolledig; noot 30 van de in

leiding is onjuist; in noot 12 van het 

Centraal Station wordt verwezen naar 

het boek van Romers dat in de biblio

grafie niet voorkomt; hetzelfde geldt 

voor het werk van Van Tijn waar in 

noot 50 van de inleiding naar wordt 

verwezen.

Op de onzorgvuldigheden van de auteurs 

laat ik onzorgvuldigheden van een 

erger soort volgen, namelijk die ten 

aanzien van Cuypers' Amsterdamse bouw-
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werken. Het is fascinerend om te zien 

hoe Cuypers zijn stempel op het negen- 

tiende-eeuwse Amsterdam heeft gedrukt. 

Het is onvoorstelbaar hoeveel daarvan 

weer verloren is gegaan. Enkele woon

huizen en kerken (St.Willibrordus en 

Maria Magdalena, binnenkort De Liefde 

en wellicht De Posthoorn) zijn ge

sloopt. Hoewel de Vondel kerk momenteel 

gerestaureerd wordt, gaat het interi

eur verloren. Hetzelfde is reeds ge

beurd met het Rijksmuseum. Voor gave 

Cuypers-interieurs wende men zich tot 

de Dominicuskerk of enige vertrekken 

in het Centraal Station.

In het laatste hoofdstuk van de inlei

ding zijn de overeenkomsten tussen 

Pugin en Cuypers vermeld. Beiden had

den rationeel bouwen hoog in het vaan

del staan, maar daarnaast droomden zij 

van steden beheerst door rijzige kerk

torens. Cuypers heeft getracht dit in 

Amsterdam te realiseren. Geldgebrek 

noopte hem echter zijn plannen te her

zien. De toren van de Dominicus is 

nooit voltooid en is, om in Cuypers' 

terminologie te spreken, een "onding". 

Ook voor De Liefde had hij een hoge 

toren in petto, die nimmer uitgevoerd 

is. Het is ook niet het fraaiste exem

plaar dat Cuypers ontworpen heeft, de 

bovenste geleding is te zwaar voor de 

onderbouw (zie afbeelding op pagina 

60). Het bovengenoemd droombeeld komt 

mijns inziens het sterkst tot uiting 

in de vroegste ontwerpen voor de St.

Wil 1ibrordus (1864-66). Zoals op het 

ontwerp, afgebeeld op pagina 47, te 

zien is, was Cuypers zijn gevoel voor

verhoudingen enigszins kwijt. De forse 

vieringtoren staat in geen verhouding 

tot de koorpartij. Met De Posthoorn, 

gebouwd in fasen zoals in de tekst te 

lezen valt, is het Cuypers gelukt een 

kerk te bouwen die door meerdere torens 

beheerst wordt (vieringtoren en twee 

westtorens). Het is mijns inziens niet 

uitgesloten dat Cuypers met de westto

rens hetzelfde heeft willen uitdrukken 

als met die van de St.Catharina en die 

van de St.Willibrordus (de torens van 

laatstgenoemde zijn nimmer uitgevoerd), 

namelijk de toren van David (zuidtoren) 

en de Ivoren toren (noordtoren). Ik 

verwijs hierbij naar de tekening op pa

gina 42. In het boek wordt ook gewezen 

op de interessante ontwikkeling die De 

Posthoorn doormaakte van een in feite 

monumentale schuilkerk (vanwege de ga
lerijen en onopvallende ligging) tot 

een kerk met allure (door de monumen

tale westtorens).

Cuypers' werken en zijn niet uitgevoer

de ambitieuze plannen tonen hoe zeer de 

bouwmeester gefascineerd werd door de 

middeleeuwen. Van der Woud beweerde dan 

ook in zijn openingstoespraak: "Zijn 

neo-middeleeuwse architectuuropvatting 

moet eindelijk, na 100 jaar, geconfron

teerd worden met de wereld van de ben

gelende trams en schetterende aanplak
biljetten". Dat Cuypers echter niet 

alleen met zijn gedachten in de middel

eeuwen leefde, doch ook in de moderne 

tijd wordt bewezen door zijn activitei

ten als projectontwikkelaar (zie be

schrijving Vondel straat). Het is echter 

vooral in het plan voor een Beursplein

tegenover het Centraal Station waar de

ze onbekende Cuypers zich manifesteert. 

Van het Damrak moest een brede boule

vard gemaakt worden, afgestemd op het 

Centraal Station. Op het plein dat voor 

het station gecreëerd moest worden, zou 

onder andere het beursgebouw komen te 

liggen. Als argumenten hanteerde hij 

dat de stad verfraaid zou worden, de 

verkeerssituatie verbeterd (denk aan de 

schetterende trams!). Bovendien - zo 

rekende hij de gemeente voor - zou deze 

er nog geld aan verdienen ook.

Een ander interessant (en naar mijn me

ning tot dusver onbekend) ontwerp is 

dat voor ijsbaan "Noordpool". De schrij

vers tonen aan dat de oosterse ornamen

ten van dit gebouw ontleend zijn aan 

L'Art Russe van Viollet-le-Duc. Voor 

Cuypers gold blijkbaar - zoals voor 

veel negentiende-eeuwse architecten - 

dat elk bouwtype zijn eigen eisen stel

de. Deze Russische stijl voor een ijs

baan of het aanbrengen van bustes van 

klassieke godheden, zoals die op de ge-

Oproep

De gemeente Dordrecht is bezig met het 

samenstellen van een gemeentelijke mo

numentenlijst. De groep monumentenzorg 

van de Dienst Openbare Werken en Stads

ontwikkeling formuleert de plaatsings

voorstellen. Zo'n plaatsingsvoorstel 
bestaat over het algemeen uit een mo

tivering met een beschrijving van het 

object vroeger/nu en het gebruik.

vel van het Centraal Station, waren voor 

Cuypers natuurlijk ondenkbaar voor een 

bouwwerk als het Rijksmuseum, waarin de 

Nederlandse kunstschatten uitgestald 

werden, laat staan voor zijn kerken. 

Hiervoor was alleen de gotische stijl 

te accepteren. Het is ook niet verwon

derlijk dat Cuypers zich altijd posi

tief over de klassieken en met name de 

Grieken uitgelaten heeft, zoals in de 

inleiding staat (pagina 25-26).

Het moge de lezer duidelijk zijn dat de 

auteurs veel nieuw materiaal presente

ren. Zij hebben zich echter nauwelijks 

gewaagd aan interpretaties en daardoor 

hebben zij nog niet al hun kruid ver

schoten. Hoogewoud en Kuyt werken aan 

een dissertatie over Cuypers, terwijl 

Oxenaar op het Centraal Station zal af

studeren. Het laatste woord over Cuy

pers is voorlopig dus nog niet geschre
ven.

Coert Peter Krabbe

Tevens wordt ingegaan op leven en wer

ken van de architect en de architec- 

tuurstroming waartoe hij eventueel be

hoorde. In dit kader het volgende ver

zoek: heeft iemand materiaal over de 

architecten Eduard Cuypers en/of H.A. 

Reus. Zo ja, wilt U dan contact opne

men met: mevrouw C.A.E. van Nes - 

groep monumentenzorg, Dienst Openbare 

Werken en Stadsontwikkeling, Spuibou- 

levard 300, 3311 GR Dordrecht. Tele

foonnummer: 078 - 116545
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Algemene Ledenvergadering 
16 november a.s. in 
Museum Kempenland Eindhoven

Het bestuur van het Cuypers Genootschap 

nodigt U uit voor de Algemene Ledenver

gadering op zaterdag 16 november a.s. 

in Museum Kempenland te Eindhoven, aan

vang 14.00 uur.
Een agenda wordt ter vergadering ver

strekt. Aan de orde komen onder meer 

het financieel verslag over 1984, het 

initiatief van enkele leden tot instel

ling van een commissie "west-noordwest" 

en de oprichting van een excursiecom- 

missie. Door de Stichting Kathedrale 

Basiliek Sint-Bavo zijn wij uitgeno

digd om de volgende voorjaarsvergade

ring in Haarlem te houden.

Voorafgaand aan de Algemene Ledenverga-

Zoals iedere vereniging kampt ook het 

Cuypers Genootschap met een aantal le

den, die wat langzaam zijn met de be

taling van hun contributie. Momenteel 

zijn er circa 30 leden, die in het ge

heel niet, en circa 15 leden, die 

slechts ten dele aan hun verplichting 

hebben voldaan. Op een ledental van in

middels 300 is dit relatief veel.

Het bestuur heeft er alle begrip voor 

dat men moeite heeft met de contribu- 

tie-verhoging die bij Algemene Leden

vergadering van 2 februari 1985 is 

vastgesteld op ƒ 25,- voor gewone le

den, ƒ 15,- voor gezinsleden, ƒ 35,-

dering zal door drs Corjan van der Peet 

bouwhistorisch onderzoeker bij de ad

viesgroep monumenten in rijksbezit van 

het bureau rijksbouwmeester van de 

Rijksgebouwendienst, een korte spreek

beurt gehouden worden over de in 1859 

door P.J.H.Cuypers ontworpen Sint-Ca- 

tharinakerk en de voorgaande Eindho- 

vense stadskerk. 's-Morgens kan op ei

gen gelegenheid deze Cuyperskerk be

zocht worden.

Na afloop van de vergadering zal ons 

lid, kunsthistoricus drs Frans Smol- 

ders naar aanleiding van de tentoon

stelling "Romantische liefde. Een 

droombeeld vereeuwigd", die van 31 ok

tober 1985 tot en met 5 januari 1986 

in Museum Kempenland loopt, een lezing 

verzorgen.

Het bestuur hoopt U in groten getale 

te mogen verwelkomen.

minimaal voor begunstigende leden en 

ƒ 10,- voor jeugdleden (tot 21 jaar). 

Deze verhoging werd evenwel ingevoerd 

om het Cuypers Genootschap als seri- 

euse vereniging een basis te geven en 

om het uitgeven van een viermaandelijks 

tijdschrift, waarvan het eerste nummer 

voor U ligt, mogelijk te maken.

Het bestuur doet dan ook een welge

meend beroep op de wat aarzelende le

den om als nog hun contributie over te 

maken, bij gebreke waarvan men voorals

nog het tijdschrift "De Sluitsteen" 

niet meer toegezonden zal krijgen.
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