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GEMEENTEMUSEUM ROERMOND
Gevestigd in de voormalige woning en 

werkplaats!van Dr. P.J.H. Cuypers.

Hendrik Luyten - Dr. Cuypersmuseum 
Andersonweg 8,6041 JE Roermond 

telefoon 04750-33496

Julianalaan 68, 2628 BJ Delft, tel. 015-124720

Onze kollektie bestaat o.a. uit: kerkelijk vaatwerk zoals 
kelken en cibories, gipsen en houten heiligenbeelden in 
kleine en grote maten, processiekruisen, wijwater- 
emmers en kwasten, lezenaars, bidstoelen, kandelaars, 
tabemakelkasten, altaarschalen, wierookvaten, volks- 
devotionalia etc. Tevens zijn wij ingericht op reparatie en 
restauratie, en het vergulden en verzilveren van 
kerkelijke artikelen.

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

VASTE COLLECTIE
Geschiedenis van Roermonden Midden-Limburg, 
Archeologische vondsten. Stijlkamers, Kunstuitleen, 
Collectie Dr. P.J.H. Cuypers en Hendrik Luyten.

T entoonstel I ingen:

t/m 13 maart 1988
Historisch zilver (1600 - 1800) Peel Maas Niers 
kerkelijk zilver, schutterszilver en burgerlijk zilver

6 februari t/m 4 april 1988 
Laurens Bisscheroux 
Arche 1983 -1987

16 april t/m 15 mei 1988 
De collectie van de kunstenaar 
kunstcollecties, verzameld door kunstenaars; 
i.s.m. Galerie Wansink

24 april t/m 29 mei 1988 
Veterman 1936 - 1946 
de geschiedenis van een gezin 

gesloten
op Goede Vrijdag en 1e Paasdag (1 en 3 april), 
op Hemelvaartsdag en 1e Pinksterdag (12 en 22 mei), 
geopend
op 2e Paasdag (4 april) en 2e Pinksterdag (23 mei) van 14-17 uur.

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 11.00-17.00 uur; 
zaterdag en zondag 14.00-17.00 uur
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Het geheel werd naar typografisch ontwerp van Han Le 
Blanc gedrukt door de Grafische Werkplaats te Maas
tricht.

Rectificaties Sluitsteen nr. 2 1987

Tot onze spijt staan er, wat betreft de herkomst van de afbeel
dingen, enkele foute vermeldingen in het artikel 'De kunst 
bovenalles’, over A.C.Bleijs en de St.-Cyriacuskerk te Hoorn 
(pag. 3-15). Hieronder volgt de juiste lijst van herkomst van 
de afbeeldingen:

- omslagfoto:
- pagina 3

• 5 :
“ 6 :

* 6 :
r “ 7 :

" 10 :

" 10 : 
’ 11,12 :

drukkerij Th. van Vliet, Hoorn
C. Bleijs, Zandvoort
T. von der Dunk, Amsterdam
links- en rechtsboven: T. von der Dunk,
Amsterdam
onder: De Bouwmeester 2 (1896) 
Bouwkundig Tijdschrift 14 (1896) 
links: Architectenbureau Hangelbroek- 
Gouwetor, Hoorn
rechts: T. von der Dunk, Amsterdam 
C.P. Krabbe, Amsterdam

Voorts zijn de foto’s bij het stuk over de Groenestraatkerk 
te Nijmegen op pag. 35-37 niet allemaal van Peter Bersch, 
zoals is vermeld, maar zijn de eerste drie, te weten die 
van de frontgevel en de twee interieuropnamen, van A. van 
Roekel te Nijmegen. De tekst is van E.M. Dolne.

INHOUD 

Blz. 2
Redactioneel

Blz. 3
Jan Faber
De architect van de Mozes & Aäron 
Tilleman François Suys

Blz. 10
Thomas von der Dunk
Een kathedraal voor Amsterdam

Blz. 27
Bernadette van Hellenberg Hubar
Het Kroonberoep van het Cuypers Genootschap
inzake Berlage’s Beurs

Omslagfoto:
De St. Antonius van Padua te Amsterdam, bekend als 
de Mozes & Aaron. Het honderdvijftigjarig bestaan van 
deze markante neoclassicistische kerk met zijn twee 
torens is de aanleiding tot een tweetal artikelen in dit 
nummer. Foto: T. von der Dunk, Amsterdam 1



Jan Faber’

REDACTIONEEL
Ook bij de produktie van dit nummer is grote ver
traging opgetreden. Pech en aanloopproblemen met 
het inwerken /an een nieuwe zetmachine speelden 
ons dit maal parten.
Het komende nummer is echter al in produktie, zo
dat de redactie optimistisch is over het normaal 
uitbrengen van de drie nummers die op het program
ma van 1988 staan.
Door deze vertraging heeft de redactie in overleg 
met het bestuur een deel van de inhoud van dit num
mer naar het eerste nummer van 1988 verplaatst om 
de juiste informatie te kunnen geven over een be
langrijke actuele kwestie. Het betreft het Kroon- 
beroep inzake de Beurs van Berlage dat, geanno
teerd om de ontwikkelingen aan te geven sinds het 
instellen ervan, een belangrijke plaats in deze 
Sluitsteen krijgt. Inmiddels is er een overeenkomst 
tussen het CG en de Berlage-specialisten ener
zijds en het Nederlands Philharmonisch Orkest 
(NedPhO) - huurder van het 'linkergedeelte' van de 
Beurs tot en met de ingang aan het Damrak - en het 
Gemeentelijk Grondbedrijf te Amsterdam - eigenaar 
en vergunninghouder - anderzijds. Door oorzaken die 
in het betreffende artikel verder worden toegelicht 
is de verbouwing in het ’linkergedeelte’ van de 
Beurs al té vergevorderd. Betreurenswaardig genoeg 
blijken bovendien vele ingrepen zonder meer onver
mijdelijk, wil de Beurs kunnen functioneren als pu
blieks- en concertruimte. Een situatie die niet meer 
te herzien valt en in de allereerste plaats vermeden 
had moeten worden. Nu vergen akoestici en brandweer 
teveel van het gebouw en raakt het Kroonberoep na
venant ondermijnd. Gezien de praktijk van de Neder
landse administratieve rechtspraak ligt het niet in 
de rede te verwachten dat de voltooide aanpassingen 
door de Raad van State zullen worden teruggedraaid, 
noch dat noodzakelijke voorzieningen niet zullen 
worden toegestaan.

Opnieuw wordt het CG geconfronteerd met de reali
teit dat de Kroon alle belangen afweegt waarbij die 
van de eerste-belanghebbenden (huurder-eigenaar) 
voorop staan. Zelfs bij een topobject als de Beurs! 
Dientengevolge heeft het bestuur van het CG er 
de voorkeur aan gegeven om gezamenlijk met het 
NedPhO en het Grondbedrijf een compromis te 
bereiken. Niet alleen zal de behandeling van het 
Kroonberoep door de Raad van State uiteindelijk 
alle partijen toch een compromis opleggen, ook 
is het uitzicht op een meer monumentvriendelijke 
oplossing gezien de geringe onderhandelingsruimte 
vrijwel nihil. Onder deze omstandigheden acht het 
bestuur van het CG het niet verantwoord de eerste- 
belanghebbenden nodeloos schade te berokkenen - 
vanaf 1 april f. 100.000,- per maand - door het 
Kroonberoep te handhaven en de werkzaamheden voor 
nog langere tijd stil te leggen.
Overleg is in redelijkheid geboden. Niettemin houdt 
het CG principieel staande dat de ingrepen hoogst 
ongelukkig zijn en dat de overheid ernstig tekort 
geschoten is in haar taak als hoedster van onze 
nationale monumenten. Gelukkig zijn de

2 vooruitzichten op het behoud van het Toorop-

triptiek en de monumentale B 3ursplein-entree beter.
Hier verkeren de ontwikkelingen nog in een zeer 
vroeg stadium. In de volgende Sluitsteen hopen we 
daar meer nieuws over te brengen.

Ook in dit nummer staat een kerk centraal, ditmaal 
één van de belangrijkste scheppingen van het neo
classicisme in Nederland. Op 17 november jl. was 
het 150 jaar geleden dat de eerste steen gel ;gd werd 
voor de R.K. parochiekerk van St. Antonius van Paduu 
beter bekend als de Mozes & Aàron, te Amsterdam. 
Evenmin als in het geval van de St. Cyriacus te 
Hoorn, waaraan de vorige Sluitsteen voor een groot 
deel was gewijd, bestaat er nu veel gevaar deze 
kerk het graf in te prijzen. Vijftig jaar geleden 
lag dat anders. Leegloop van de binnenstad zorgde 
voor sluiting en sloop van ondermeer de St. Catha- 
rina en de St. Augustinus, en ook het voortbestaan 
van de Mozes & Aâron werd bedreigd. Verplaatsing 
van de parochie werd overwogen, en de architect 
Jan Stuyt (1868-1934) stelde in dit kader voor -in 
De Tijd van 9 januari 1934 - om de voorgevel naar 
de in de stadsuitleg nieuw te bouwen kerk over te 
brengen: "Temidden van de uit den aard der zaak iet
wat eentonige-huizenmassa’s in de groote uitbreiding 
Zuid, zal een kerkgevel als de Mozes & Aàron een 
weldadig accent worden". Gelukkig is het hiervan 
nooit gekomen, en staat van de Mozes & Aàron hoe
wel als kerk inmiddels buiten dienst, ook de façade 
nog op zijn oorspronkelijke plaats.
Omdat over het kerkgebouw zélf al veel geschreven 
is, heeft de redactie dit jubileum aangegrepen voor 
twee excursies op meer opbetreden terrein:
- Jan Faber gaat nader in op het leven en veelzij
dige werk van de ontwerper van de Mozes & Aàron, 
de in Parijs en Rome geschoolde architect François 
Tilleman Suys.
- Onze redacteur Thomas von derDunk bespreekt de 
relatie tussen Suys’ kerk en een project voor een 
hoofdstedelijke kathedraal - n.a.v. het Concordaat 
van 1827 - van de Amsterdamse stadsarchitect Jan de 
Greef tien jaar eerder. Gezien de lengte van dit ar
tikel is dit in tweéén gesplitst; in dit nummer zul
len de gevolgen van genoemd concordaat voor Amster
dam geschetst worden, terwijl in een volgend nummer 
het onlangs teruggevonden ontwerp zelf ter sprake zal 
komen, de mogelijke inspiratiebronnen van De Greef 
voor deze ongewone opdracht en de metamorfose van 
kathedraal-op-papier tot parochiekerk-in-steen:
de wording van de Mozes & Aàron.

Omdat het in de verwachting ligt, dat het volgende 
nummer van de Sluitsteen snel volgt, zult u daarin 
bestuursmededelingen, verslagen van activiteiten 
e.d. aantreffen. Voor één komende activiteit vragen 
we uw - dat geldt vooral voor leden en belangstel
lenden in de regio Amsterdam - aandacht:
De lezing die Mark Dubois, docent aan het Hoger In
stituut St. Lucas te Gent en voorzitter van de Gent
se Stichting Architectuurmuseum, op 22 maart a.s. 
om 20.15 uur zal houden in het Vlaams Cultureel 
Centrum Brakke Grond, Nes 45 te Amsterdam over 
Vlaamse bouwkunst in de periode 1850-1910.

TILLEMAN FRANÇOIS SUYS 1783 -1861
Een biografische schets van de architect van de Mozes & Aâron kerk te Amsterdam.

Tilleman François Suys mag als één van de meest in
vloedrijke architecten van Nederland uit de eerste 
helft van de negentiende eeuw gelden. Ofschoon Vla
ming van geboorte, als zodanig vooral in het zuiden 
van het Verenigd Koninkrijk actief en na de afschei
ding van België in Brussel gebleven, heeft hij ook 
aan de ontwikkeling van de neoclassicistische 
architectuur in ons land een belangrijke bijdrage 
geleverd. Van zijn hand verrezen ondermeer vier 
katholieke stadskerken. De bekendste daarvan, de 
Mozes & Aâron te Amsterdam, bestaat dit jaar ander
halve eeuw: een goede aanleiding om ook eens aan 
haar ontwerper, met zijn tijdgenoten ten tijde van 
de neogotiek enigszins in vergetelheid geraakt, 
aandacht te besteden.

Suys werd geboren op 1 juli 1783 in Oostende als 
zoon van timmerman/schrijnwerker Joannes Suys en 
Maria Sarazin. Via zijn vader kwam hij in aanraking 
met het bouwvak en rond 1800 liet hij zich inschrij
ven aan de Academie voor Schone Kunsten in Brugge. 
Daar volgde hij de lessen voor tekenaerin de 
architecture. De opleiding stond onder toezicht van 
Joseph F. van Gierdegom (1760-1844), die vanaf 1802 
de functie van professor principale der architecture 
vervulde. Over hem weten we alleen dat hij enkele 
huizen en villa’s in classicistische stijl ontworpen 
heeft. Voor zover bekend sloot Van Gierdegoms werk 
aan bij de op dat ogenblik Frans georiënteerde 
architectuur in België -een sobere variant van de 
Lodewijk VI stijl- waarbij men vooral wat de inte- 
rieurafwerking betrof een zeer persoonlijke voorkeur 
aan de dag legde(1).
In 1804 schreef de Academie van Brugge een con
cours uit voor een paleis-ontwerp, waar ook Suys 
aan meedeed. Van Gierdegom beoordeelde de ingedien
de tekeningen en gaf Suys voor zijn gevelontwerp de 
eerste prijs. Het ontwerp was dan ook geheel in zijn 
eigen stijl: Suys had het gebouw een sober voorkomen 
gegeven en op een klassieke plattegrond geconcipieerd, 
zoals blijkt uit de symmetrische opzet rond een cen
trale as, gevormd door een cour d’honneur, portico, 
vestibule en een ronde salon die aan de tuinzijde 
uitspringt. Het interieur was gedecoreerd met blad
ranken en beelden(2).
Na zijn opleiding in Brugge bekwaamde Suys zich 
vanaf 1806 verder aan de Ecole Spéciale de Peinture, 
Sculpture et Architecture, de latere Ecole des 
Beaux-Arts in Parijs. Voor zijn praktijklessen kwam 
hij te werken in het atelier van C. Percier (1764- 
1838) en P.F.L. Fontaine (1762-1853), de twee toon
aangevende architecten van het empire. Deze stijl, 
die zij door middel van hun Recueil de décorations 
intérieures (Parijs 1801) propageerden, zou vaak in 
het werk van Suys voorkomen. Drie plafondontwerpen 
uit ca. 1813 zijn aldus uitgevoerd, zoals blijkt 
uit het gebruik van Romeinse motieven als bij voor
beeld rozetten, meanders en adelaars(3).

1. Portret van T.F. Suys. Gravure van J. Demannez (jaartal 
onbekend) gepubliceerd in de Annaire de l'Académie Royale 
des Sciences des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique(1864).

Ook de ontwerpen die Suys later in 1330 publiceer
de in zijn Recueil des meubles tels que candélabres, 
vases, pendules, lampes, piano's, billards &c exposés 
au salon de l’industrie de 1830 tonen deze stijl. De 
belangstelling voor de Italiaanse renaissance-archi- 
tectuur waarvan Percier en Fontaine s Choix des plus 
célèbres maisons de plaisance de Rome et ses 
environs (Parijs 1809) getuigt, vinden wij eveneens 
terug bij Suys, bijvoorbeeld in de detaillering van ven- 
steromlijstingen en colonnades.
In 1812 won Suys de Grand-Prix d’architecture
voor een Hospice Centrale, uitgeschreven door het 
Institut de France. Hij was op dat ogenblik in zijn 
laatste studiejaar aan de Ecole (4). De tekeningen 
zouden in 1818 gepubliceerd worden in het foliant 
Grand-Prix d'architecture: projets couronnés par 
l'Académie des Beaux-Arts de France. Vooral in de 
meer-assige plattegrond kunnen wij andermaal de 
invloed van Percier en Fontaine herkennen: Percier 
had dit principe voor het eerst toegepast in zijn 
ontwerp voor de Grand-Prix van 1786, Un Edifice 
rassembler les Académies (5). Tijdens zijn verblijf 3



2. Gevelontwerp door Suys ingediend voor het door de Academie voor Schone Kunsten in Brugge uitgeschreven concours in 1804. 
Herkomst: Bibliotheek van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Brugge. 3. Plafondontwerp in empire-stijl. Suys ca. 1813. Copyright Ko

ninklijke Bibliotheek Aibertll Brussel, Prentenkabinet (SII 40435).

in Parijs ondervond Suys ook de invloed van de 
rationele, sobere en van alle symboliek ontdane 
ontwerpmethode van J.N.L. Durand, leraar aan de 
Ecole polytechnique, zoals blijkt uit de in 1810 
ingediende esquisse voor een Prix d'Emulation van 
de Ecole (een in twaalf uren tijd te vervaardigen 
schets).
De beloning voor de Grand-Prix bestond uit een 
vierjarig verblijf aan de Academie de France in Ro
me op kosten van de Franse staat. Suys arriveerde 
in 1813 in deze stad, waar hij als pensionnaire ook 
verplicht was intensief de overblijfselen uit de 
klassieke Oudheid te bestuderen. Ter beoordeling 
van zijn vooruitgang op dit gebied moest hij regel
matig schetsen, opmetingen en reconstructieteke- 
ningen naar het Institut opsturen.
Zo was hij in 1815 bezig met zijn reconstructie- 
tekeningen van de Tempel van Castor en Pollux (toen 
als de Tempel van Jupiter Stator bekend) op het 
Forum Romanum. Over deze, het jaar daarop besproken, 
tekeningen was het Institut vol lof, hoewel men het 
betreurde dat de memoires of notes explicatives ont- 
braken(6). Politieke omstandigheden waren er wellicht 
de oorzaak van dat Suys zijn werk niet had kunnen 
afmaken: door de uiteindelijke val van Napoleon was 
Suys’ verblijf aan de Académie in gevaar gekomen om
dat hij zijn Frans staatsburgerschap kwijtgeraakt 
was, en daardoor geen aanspraak op een studietoelage 
meer maken kon(7). Hij deed hierover zijn beklag 
bij de Nederlandse gezant in Rome, J.G. Reinhold, 
die daarop koning Willem I verzocht Suys de moge
lijkheid te geven zijn werk af te maken(8). Het 

4 verzoek werd bij KB van 15 oktober 1815 no.5 geho

noreerd, met als gevolg dat Suys met terugwerkende 
kracht, vanaf 1 april 1815 tot het eind van 1817, 
recht kreeg op een jaarlijkse toelage van f. 1200,-.
Hierbij werd wel als voorwaarde gesteld dat hij in 
het vervolg zijn talent in dienst van het vaderland 
zou stellen. Toen Suys dit laatste vernam, sollici
teerde hij vrijwel onmiddellijk naar een betrekking 
als architect aan het hof van Willem I. Het is toen 
evenwel niet tot een benoeming gekomen.
Alles wijst er op dat Suys vanaf dat ogenblik 
zelfstandig zijn studie voortzette. Hij verrichtte 
toen wederom een groot aantal opmetingen van antieke 
gebouwen (waaronder de Tempel van Mars Ultor, de por 
tico van het Pantheon en het Theater van Marcellus), 
maar bracht in plaats van het Institut nu koning Wil
lem I van zijn vorderingen op de hoogte, en wel via 
de in Rome verblijvende Bruggenaar Louis de Potter.
Het bleef echter bij één tekening, waarvan de bege
leidende beschrijving bewaard gebleven is.
De aanhef luidt:
Dessin Composé de Fragmens antiques.
Hierna volgen een aantal lovende opmerkingen over 
de antieke kunst; zo schreef Suys: Le but de l’ar- 
tiste a été de réunir les monumens antiques les 
plus remarquables de Rome et de ses environs: La 
Déesse qui représente cette ville préside aux chefs 
d’oeuvres qui attestent a jamais sa gloire passée 
et ses richesses actuelles(9).

Naast deze godin noemt hij de andere fragmenten 
die op zijn tekening zijn samengebracht, zoals 
beeldhouwwerken uit beroemde collecties, delen van 
friezen, kapitelen etc.— In één tekening geeft

Suys op deze wijze een groot aantal hoogtepunten weer 
van de Romeinse kunst. Enkele, schetsen uit het pren
tenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek Albert I 
te Brussel zijn als voorstudies van deze tekening te 
beschouwen(10).
Eind 1816 en begin 1817 ondernam Suys een reis 
naar Sicilië. Onderweg deed hij Pompei' en plaatsen 
in Calabrië aan. Op Sicilië bezocht hij Messina,
Catania, Syracuse, Agrigento en Palermo. Aan de 
hand van een veertigtal bewaard gebleven reisschet
sen is deze reis te reconstrueren(11).
In april 1817 was Suys weer in Rome, waar hij nog 
een aantal opmetingen verrichtte en aan een ontwerp 
voor de prijsvraag voor een nieuw koninklijk paleis 
in Brussel werkte; de opdracht behelsde het verbin
den van twee bestaande herenhuizen tot één paleis 
door het bebouwen van de tussenliggende ruimte. De 
Potter trad ook hier weer op als contactpersoon 
tussen Suys en het hof. Zo vroeg hij in een brief 
aan de commissaris van Wetenschappen en Onderwijs, 
om meer gegevens, zodat Suys beter aan de prijsvraag 
kon werken. In dezelfde brief gaf hij ook inlichtin
gen omtrent de vorderingen van Suys en de andere 
Nederlandse kunstenaars die op dat ogenblik in Ita
lië vertoefden(12). Voor het Brusselse paleis werd 
uiteindelijk gekozen voor een ontwerp van Joseph 
Ghislain Henry (1754-1820). Deze architect werd 
door het hof in dienst genomen, maar zijn plan werd 
ten dele pas uitgevoerd door zijn opvolger, Charles 
van der Straeten (1771-1834), waarbij de ruimte op
gevuld werd door een met zuilengalerij verfraaid 
gebouw. Voor Suys was er nog geen plaats aan het 
hof.

In 1818 bevond Suys zich weer in Parijs, waar hij 
samen met de Fransman Louis-Pierre Haudebourt 
(1788-1849) zijn opmetingen van de (twee) Palazzi 
Massimi te Rome (gebouwd 1532-36 door Baldassare 
Peruzzi) uitgaf. Deze publicatie bleek van grote 
betekenis, en zou later nog door veel Belgische 
architecten geraadpleegd worden. Ook in Suys' eigen 
werk zouden later nog vaak elementen van deze pa
lazzi voorkomen, zoals de vensters en de zuilen
galerij van het in 1833 door hem ontworpen Chateau 
Waroqué te Mariemont(13).
Met deze publicatie had Suys zijn studietijd af
gesloten. Hij vertrok naar het noorden, waar hij 
zich voorlopig in Oostende vestigde. Hij bleef mee
doen aan prijsvragen, waarvan hij er liefst drie 
won, te weten die voor een Paleis voor Schone Kun
sten in Gent, uitgeschreven door de Gentse Acade
mie; die voor een bibliotheek, en die voor een 
feestpaleis, beide laatste uitgeschreven door de 
Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde (14).
Kort daarop, in januari 1820, werd hij benoemd tot 
zesde directeur, d.w.z. hoofddocent bouwkunst, aan 
de Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam en 
vestigde zich aan de Herengracht. In juni van dat 
jaar werd hij tenslotte ook lid van het Koninklijk 
Instituut van Wetenschappen in de sectie Bouwkunst 
van de Vierde Klasse, waarvoor hij van 1823 tot 
1825 deel uitmaakte van de zgn. Commissie voor de 
Getuigschriften, welke een oordeel vellen moest over 
de inzendingen van de gegadigden voor de acte 
van bekwaamheid tot het geven van (met name: bouw
kundig) tekenonderwijs.
Suys werkte inmiddels ook aan een aantal particu
liere opdrachten, waardoor zijn naam in bredere 
kring bekend raakte, zoals de Willemspoort in Brus
sel (1820, afgebroken 1838), de verbouwing van de 
bovenzalen van de voormalige Beurs van Hendrick de 
Keyser voor de Academie voor Beeldende Kunsten 
(1822), de aankleding van de Nieuwe Kerk in Amster
dam voor de doopplechtigheid van het vierde kind 
van kroonprins Willem en grootvorstin Anna Paulowna 
(1822) en de herbouw van de in 1822 afgebrande Ron
de Lutherse Kerk in Amsterdam, waarbij hij eerst 
met de stadsarchitect, Jan de Greef, als jurylid 
bij een prijsvraag optrad, maar uiteindelijk zelf 
met De Greef de plannen maakte. Voorts een badhuis 
in Zandvoort (ca. 1824, afgebroken) en, op voor
spraak van mr. Johan Enschede, twee tolhuizen, een 
hek en een brug in Haarlem (de zgn. Houtbarrière,
1824, in 1926 afgebroken). In Utrecht riep men zijn 
hulp in voor het herstel van de Dom, waarbij hij de 
leiding over het werk overliet aan Christiaan Kramm 
(1797-1835), hoofddocent bouwkunde aan de Utrechtse 
tekenacademie, en Van Lindten, de stadsarchitect.
Voor deze gotische kerk ontwierp Suys een neogo
tisch westportaal, een nieuw classicistisch banken- 
plan en een orgelkas (1824) (15), terwijl hij de aan
palende kapittelzaal van de Dom voor de Utrechtse 
Universiteit tot auditorium verbouwde(16).

Toen in 1825 de architect van de koning in Brus
sel, Van der Straeten, wegens onenigheid en ernsti
ge budgetoverschrijding ontslagen werd, volgde Suys 
hem op. Hij vertrok onmiddellijk naar Brussel, waar 
hij zich nabij het Park vestigde, en op 13 mei of
ficiéél benoemd werd tot Bouwmeester van de Konink- 5
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6. Ontwerp voor een piano. Suys 1830. Uitgevoerd voor de kunst- 
nijverheidstentoonstelling in Brussel 1830. Copyright zie afb.3

4. Bekroond ontwerp van Suys voor de Grand-Prix van 1812, 
Hospice Central.

5. Koninklijk Paleis te Brussel ca. 1900.

lijke Paleizen en Landsgebouwen. Omdat het werk 
van zowel Henry als Van der Straeten het hof niet 
bevallen was, werd Suys acht jaar na de prijsvraag 
alsnog in de gelegenheid gesteld het nog steeds 
niet voltooide paleis naar zijn ideeën uit te voe
ren. Suys ontwierp een geheel nieuwe, sobere clas
sicistische gevel met een centraal gelegen avant- 
corps bestaande uit zes Corinthische zuilen, een 
hoofdgestel en een zware attiek. Na de voltooiing 
ontving hij niets dan lof, en schreef een ooggetui
ge: 'Ce palais, Ie plus simple et Ie plus modeste 
de tous les palais habités par des Rois, brille aux 
yeux de tout véritable Beige d'un éclat que ne 
saurait égaler ni Ie riche pavillon des Tuilleries 
ni la majestueuse colonnade du Louvre, ni toute la 
pompe des édifices dans lesquels se réfugié la 
majesté des souverains de l'Europe"(17).
Een kleine eeuw later, in 1905, werd het paleis, 
met uitzondering van enkele salons en het avant- 
corps, gesloopt. Men had kritiek op de sobere gevel 
en vooral op de rommelige indeling van de ruimtes 
achter die gevel, waar de opzet van de voormalige 
herenhuizen nog bewaard gebleven was. Koning Leo- 
pold II gaf H. Maquet opdracht een nieuw paleis te 
ontwerpen naar voorbeeld van het even eerder opge
trokken Petit Palais en Grand Palais in Parijs.
Na de scheiding van de Zuidelijke en de Noorde
lijke Nederlanden bleef Suys in Brussel. Bij de 
straatgevechten die daarmee in september 1830 ge
paard gingen, werd zijn huis door brand verwoest, 
waarbij ook het merendeel van zijn tekeningen ver
loren ging (18). Hij werd wel door de voorlopige 
regering (onder haar De Potter!) in zijn oude func
tie gehandhaafd, maar moest in 1838 wegens gebrek 
aan werk eervol ontslagen worden.
Vanaf 1835 gaf hij daarnaast al les aan de Brussel
se Academie voor Schone Kunsten, en in 1845 werd 
hij lid van de Belgische Academie in de Classe des 
Beaux-Arts. Als leraar leidde hij hier architecten 
op die in de tweede helft van de negentiende eeuw 
in België, met name in de hoofdstad, toonaangevend 
zouden worden, zoals J. Poelaert (1817-79), J.P. 
Cluysenaar (1811-80), H. Beyaert (1823-94) en zijn 
eigen zoon Léon Pierre (1823-87). Hij kreeg in deze 
jaren grote opdrachten zoals de bouw van de rech
tervleugel van Paleis Arenberg (1834), de bouw van 
Paviljoen Cazeaux aan de Koningsstraat (1834, afge
broken), het ontwerpen van een Paleis voor Justitie 
(niet uitgevoerd) en een volledig nieuw stadsdeel, 
de Leopoldswijk (1838, ook gedeeltelijk naar zijn 
ideeën uitgevoerd), alle in Brussel.
Tevens leidde Suys herstelwerkzaamheden aan middel
eeuwse gebouwen, te weten de St. Michielskathedraal 
(1840-41), de toren van het Stadhuis (1840-41) en de 
Hallepoort (1844) in de hoofdstad, alsmede de St. 
Guido in de Brusselse voorstad Anderlecht (1845) en 
het Kasteel van Westerlo (rond 1850). In 1838 publi
ceerde hij nog samen met zijn leerling Cluysenaar 
de door hem al in 1816 vervaardigde opmetingsteke- 
ningen van het Pantheon in een werk dat evenals de 
eerder genoemde band met de Palazzi Massimi veel 
geraadpleegd zou worden.
Voor Nederlandse opdrachtgevers leverde Suys van
uit Brussel tussen 1837 en 1843 de ontwerpen voor 
een viertal katholieke kerken. De eerste, de Mozes 
& Aaronkerk (1837-41), bevat een aantal elementen

waarmee Suys al tijdens zijn opleiding in aanraking 
gekomen was: het front heeft buiten een klassieke 
portico met vier Ionische zuilen en fronton, twee 
torens die in detaillering teruggrijpen op de Ita
liaanse renaissance. Zij heeft een typisch neoclas
sicistisch, helder interieur waarin het barokke al
taar uit de vorige kerk opgenomen werd. De zuilen 
die het middenschip van de zijbeuken scheiden, dra
gen gestucte (houten) gewelven en bezitten Korin
thische kapitelen naar het voorbeeld van die van de 
portico van het Pantheon in Rome.
Twee andere kerken, de Haagse Teresiakerk (1839- 
41) en de Haarlemse St. Anthonius van Paduakerk 
(1843-44) zijn veel eenvoudiger en kleiner, evenals 
de nu verdwenen Boskantkerk (1843-46), eveneens in 
Den Haag. De eerste van de drie bezit een "barokke" 
gevel, terwijl het voorpleintje, dat verborgen ligt 
achter de huizen van het Westeinde, door dit beslo
ten karakter een onmiskenbaar Italiaanse sfeer ademt.

7. Schets door Suys ingediend voor de door de Ecole des Beaux- 
Arts in Parijs uitgeschreven Prix d'Emulation voor een Salie 
des ventes d'objects d’art, 1810. Herkomst: Parijs Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts. 7



8. Ontwerp voor twee tolhuizen door Suys gemaakt in 1824 voor de stad Haarlem. Dit ontwerp werd afgekeurd. Na kleine wijzigingen 
vond de uitvoering enige tijd later plaats. Herkomst: Atlas Gemeentearchief Haarlem.

9. Voor- (r.) en achterzijde van de Mozes en Aaronkerk. Tekening 
van Suys, ter goedkeuring ingediend in 1837. Herkomst: 
Historisch Topografische Atlas Gemeente-archief Amsterdam.

De Brusselse St. Jozefkerk (1842-49) tenslotte vormt 
een hoogtepunt onder Suys’ kerken, mede doordat zij, 
geflankeerd door herenhuizen van Cluysenaar (ca.
1860), erg mooi aan het Frère Orbanplantsoen gelegen 
is. Ook deze kerk toont namelijk, net als de Mozes & 
Aaron, zijn eclectische benadering van het klassi- 
cisme, waarbij elementen van geheel verschillende 
herkomst gecombineerd worden. Bovendien biedt de St. 
Jozef een aardige "samenvatting" van zijn andere 
kerken; zo is de opzet met twee torens duidelijk 
gelijk aan die van de Mozes & Aaron, terwijl de com
binatie van de ronde portaalnis, de gekoppelde zuilen 
ter weerszijden, en de voluten met de aedicula tussen 
de torens, opvallende overeenkomst met de compositie 
van de voorgevel van de S. Teresia vertoont.
In het werk van Suys is al met al een duidelijke 
stijlontwikkeling waar te nemen. Na het nog sterk 
op het Frankrijk van Lodewijk XVI gerichte classi
cisme uit zijn Brugse periode, maakt hij in Parijs 
ook kennis met de recentere empire-stijl. In Rome 
volgt daarna de confrontatie met de klassieke Oud
heid zelf, en de Italiaanse renaissance. Zijn ont
werpen zijn vooreerst sober, waarbij hij nog geen 
elementen uit diverse stijlperiodes vermengt. Later 
brengt hij in dit opzicht meer variatie aan in zijn 
ontwerpen, en vult deze tevens aan met op de barok 
geënte elementen, zodat we kunnen spreken van een 
soort "eclectisch classicisme". Los van deze ont
wikkeling gebruikt Suys gotische vormen bij het 
restaureren en verbouwen van middeleeuwse monumen
ten.

Teruggetrokken wegens ziekte op het landgoed 
Muyncke van zijn schoonzoon in Wingene nabij Brugge 
overleed Suys op 13 juli 1861. Sindsdien raakte hij 
vergeten en veel van de door hem ontworpen gebouwen 
werden afgebroken of sterk gewijzigd. Toch, zoals 
wij zagen, was Suys tijdens zijn leven een gevierd 
architect. Na een zeer goede opleiding, die fors ver
schilde van hetgeen in Nederland in die tijd gebrui
kelijk was, en waarbij hij gelauwerd werd met prij
zen, zijn hem de hoogste posten op zijn vakgebied 
toevertrouwd. Ook de vele particuliere opdrachten, 
waarvan er hier maar enkele besproken zijn, vormen 
daarvan het bewijs. Zelfs na de afscheiding van Bel
gië bleef de waardering voor Suys in het noorden 
groot, zoals blijken mag uit het feit dat hem als 
één van de eersten, al in 1842, door de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst het erelidmaatschap 
werd toegekend.

lO.Doorsnede en gewelfcontstructie van de Mozes en Aaronkerk. 
Tekening van Suys, ter goedkeuring ingediend in 1837. 
Herkomst zie afb.9.

* Met dank aan B. Zwaan en A. de Groot voor de 
verleende assistentie bij het schrijven van dit artikel.

De auteur heeft zijn studie Kunstgeschiedenis aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam afgerond in 1985 en 
is tijdelijk als medewerker verbonden aan de afde
ling Kaarten en Tekeningen van het Algemeen Rijksar
chief in Den Haag. Binnenkort verschijnt een bijdrage 
over Suys van zijn hand in het Nationaal Biografisch 
Woordenboek, uitgegeven dood de Koninklijke Academiën 
van België.

NOTEN

1 Zie: J. van ACKERE, Barok en classicisme in België 
(1600-1789) [Bouwkunst, monumentale beeldhouwkunst], 
Brussel 1972, en F. SOUCHAL, "De quelques influences 
dans l'architecture des Pays-Bas Méridionaux à la fin 
du XVII siècle", Revue du Nord, LXVIII nr. 271
(1986), p.869-875.

2 Drie andere tekeningen van Suys, nl. de plattegrond van 
de eerste verdieping, de doorsnede en de plattegrond 
van gebouw, tuinen en bijgebouwen van hetzelfde paleis 
waren goed voor een tweede prijs. De tekeningen 
bevinden zich eveneens in de bibliotheek van de 
Academie voor Schone Kunsten van de stad Brugge.

3 Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek Albert I 
in Brussel: S II 40432, 40435, 40486.

4 Dit concours was voorbehouden aan hen die het Franse 
staatsburgerschap bezaten. Omdat België in 1795 bij 
Frankrijk was ingelijfd, kon Suys, als Fransman, 
meedingen.

5 Zie: D.van Zanten, "Architectural Composition at the 
Ecole des Beaux-Arts from Charles Percier to Charles 
Garnier", in: DREXLER, A. [ed.j, The Architecture of 
the Ecole des Beaux-Arts, New York 1977, afb. p.125.

6 Roma Antiqua, tent.cat, Académie de France te Rome,
Parijs 1985. - De tekeningen werden pas in 1816 
besproken. Zoals wij zullen zien was Suys toen niet 
meer verbonden aan de Academie.

7 Zie noot 4.

8 A.R.A./Den Haag, 2e afdeling Binnenlandse Zaken,
O.K.W., 20.04.01., 4038, subsidie aan kunstenaars, 
brief van 19 augustus 1815.

9 Idem, brief van 30 mei 1816.

10 S II 40413, 40429, 40431, 40433, 40452. Het zijn o.a. 
schetsen van beelden van Hercules en Roma (de > Déesse < 
waarvan Suys gewag maakte).

11 Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek Albert I 
in Brussel. Collectie Suys.

12 A.R.A./Den Haag, 2e afdeling Binnenlandse Zaken,
O.K.W., 20.04.01., 4038, subsidie aan kunstenaars, 
brief van 13 april 1817 aan jhr. O. Repelaer van Driel.

13 Voor: P.J. GOETGHEBUER, Choix des monuments, édifices 
et maisons les plus remarquables du Royaume des 
Pays-Bas, Gent 1827, maakte Suys een opmetingstekening 
van het even eens renaissance Hôtel de Granvelle te 
Brussel (ca1535, afgebroken).

14 Beschreven in: Exposition des artistes vivans, 
tent.cat. Salle du Musée de tablaux de l'Académie 
Royale Gent, Gent 1820. - Afgebeeld in: Bekroonde 
prijsvragen van Maatschappij tot Aanmoediging der 
Bouwkunde, Amsterdam 1819-29.

15 G.A. Utrecht, archief Kerkvoogdij Nederlands-Hervormde 
Gemeente, 72, notulen.

16 Zie: A.W. REININK en J.A. SCHUUR (ed.), Bouwen voor 
Utrechts Universiteit, Utrecht 1985, p.29-30.

17 J.J. de CLOET, Châteaux et Monumens des Pays-Bas, 2 
vol., Brussel 1827-29, nr. 106.

18 Getuige twee brieven van Suys aan het Voorlopig Bewind, 
1910-1830 en 20-10-1830, als vermeld bij: P. SAINTENOY, 
"Tilman François Suys, architecte des serres du jardin 
botanique de Bruxelles", Bulletin de la Classe des 
Beaux-Arts de l'Académie Royale de Belgique, 1933, 
p.150 (noot 9) en p.154. 9



Thomas von der Dunk*

VOORBERIG T. EEN KATHEDRAAL VOOR AMSTERDAM
Ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de voormalige Rooms-Katho- 
lieke parochiekerk van St.Antonius van Padua, bijgenaamd de Mozes & Aaron, aan de 
Jodenbreestraat te Amsterdam

Door onderscheidene deskundigen en liefhebbers der bouwkunde daartoe aangezocht, hebben wij besloten,

het zoo belangrijke werk van de (ils nog in aanbouw zijnde nieuwe kerk voor de B. C. gemeente Moyzes en 
Aiiron, te Amsterdam, in plaat uittegeven.

De tot dien aanbouw benoodigde plannen, welke zulk eenen uitnemend schoonen bouwstijl bevatten, werden 
geleverd door den verdienstelijken, en bij ons allezins voordeelig bekenden architect, den heer 3. F. Suys, die 
vóór de belgische onlusten, lid was der vierde klasse van het koninklijke instituut van kunsten en weten
schappen , en zesde directeur in het vak der bouwkunde aan de koninklijke academie van beeldende kunsten 
te Amsterdam, en thans koninklijke architect te Brussel is.

Daar wij van den beginne af met het werkdadige beheer van dezen aanbouw zijn belast geweest, heeft men 
daardoor eenen waarborg te meer, dat de uitvoering van het tegenwoordige werk met de meestmogelijke 

juistheid en naauwkeurigheid heeft plaats gehad. JFij hebben hetzelve in den vorm van ons vroeger uitgege- 
vene bouwkundige werk, Antique en Moderne bouwkundige ontwerpen enz. het licht doen zien, om dat het als 
een vervolg daarop kan beschouwd Worden.

iFat de onaangenaamheden betreft, welke wij gedurende onze werkzaamheden betrekkelijk dezen aanbouw 
hebben moeten ondervinden, wij zullen daaromtrent kort zijn, en dezelve afzonderlijk plaatsen om dat die 
voor den lezer van tateren tijd, weinig waarde hebben.

” kerken, zeiden wij in ons vroeger uitgegeven werk, en dit is ook in deze van toepassing,
» De kerken zijn van alle openbare gebouwen de zekerste getuigen van den toestand der kunst, ten tijde 

» van derzelvei' stichting, van den smaak der natie of der vorsten, die dezelve bouwden, van den rijkdom 
» en den trap van werkzaamheid der eeuw, in welke zij voltooid worden.

» Zij worden ook doorgaans zoo lang mogelijk in hare oorspronkelijke gedaante onderhouden, en de versie- 
* ringen meestal in denzelfden smaak vernieuwd: zoo dat een kundig archoeoloog bijkans op het eerste 
» gezigt zoude kunnen zeggen, niet alleen in welke eeuw, maar zelfs in welke helft of welk vierde gedeelte 
» van die eeuw, deze of gene kerk voltooid is geworden.

» Dij spreken hier niet van beroemde domkerken, gelijk die van Keulen, Milaan, Parijs, Straatsburg 
” Utrecht en anderen, van welke men dit historisch weet; maar van gewone, zoo Protestansche als Catho- 
» lijke kerken, aan welke de bouwsmaak uit den tijd van derzelver ontstaan evenzeer bewahrd gebleven is. 
» JPant kan men de kunst der zamenstelling beoordeelen uit de dispositie, van de algemeene zamenvatting 
» der details, de kieschheid van den smaak en den grond van volkomenheid opmaken, tot welke de bouw- en 
» beeldhouwkunst gevorderd 'waren, toen de laatste hand aan het gebouw gelegd, en hetzelve, om zoo te 
» zeggen aan de beoot'deeling der nakomelingschap overgeleverd werd.

ï De kerken hebben boven alle andere gebouwen, hel voordeel, dat zij doorgaans gesticht worden op ruime 
» pleinen, {hetgeen echter met dezen opbouw het geval niet is) en men dus met geene bekrompenheid van plaats 
» te worstelen heeft; ten andere het denkbeeld, dat de kunstenaar, om zoo te zeggen, zijnen arbeid aan de 
» Godheid heiligt, ontvlamt zijn vernuft tot stoutheid, verhevenheid en edelheid; en de overweging, dat 
» /»y de bewonderde aandacht van volgende geslachten tot zich trekken zal, brengen niet weinig toe, om deze 
» soort van gebouwen den hoogstmogelyken trap van luister en verhevendheid te doen bereiken, te meer 
» indien hij, wien men tot de bouwing van dezelve bezigt, een in dit vak der kunsten bekwaam man is."

Zoo als in den volsten zin des woords, van den heer J. F. Suys kan en mag gezegd worden.
In een afzonderlijk cahier, doch in hetzelfde formaat, zullen wij de plannen en naauwkeurige beschrijving 

laten volgen van de nieuw gebouwde Jl. C. Ignatius kerk of den zoogenaamden Zaaijer, op de Keizersgracht bij 
de Brouwersgracht te Amsterdam, welke, door ons, in den jure 3837 geheel voltooid is.

1. Mozes & Aäron (St.Antonius van Padua). In 1837-41 naar ontwerp van T.F.Suys aan de in 1882 gedempte Houtgracht gebouwd.

INLEIDING

De Amsterdamse Mozes & Aaronkerk geldt met zijn 
twee torens en tempelfront thans algemeen als één 
van de belangrijkste neoclassicistische kerken van 
Nederland. Ook indertijd, 17 november j.l. exact 
anderhalve eeuw geleden, zal het begin van de bouw 
van dit bedehuis, voor de katholieke eredienst be
stemd en in het hart van 's lands hoofdstad ge
plaatst, ongetwijfeld de nodige aandacht getrokken 
hebben.
Immers, de hervormden, die de helft van de hoofd
stedelijke bevolking uitmaakten, hadden al sedert 
het eind van de zeventiende eeuw binnen de stads
wallen geen grote kerk meer gebouwd. De katholieken, 
als tweede kerkgenootschap half zo talrijk, waren 
twee eeuwen lang op uiterst ondoelmatige en onge
zonde, veel te kleine en vaak hoogst bouwvallige 
schuilkerken aangewezen geweest. Dit waren meestal

niet meer dan provisorisch vertimmerde en verbouwde, 
zo goed en zo kwaad als het ging tot kerkruimte in
gerichte woon- en pakhuizen, die zich aan de straat
zijde in niets van hun huurpanden onderscheiden 
mochten.
Ook na de Bataafse Omwenteling was daar weinig in 
veranderd. Tot restitutie van één of meer van de ou
de hervormde kerken is het, ofschoon met veel ijver 
nagestreefd, in de Franse Tijd niet gekomen (1).
Plannen van de rijksoverheid na 1815 om het veel te 
groot geachte aantal staties te verminderen en de 
vele kleine huiskerkjes te vervangen door een half 
dozijn volwaardiger kerken, waren voorlopig op 
niets uitgelopen. Zo waren de vijftigduizend Am
sterdamse katholieken in de nadagen van het Ver
enigd Koninkrijk nog immer verdeeld over achttien 
bedehuizen, waarbij na 1795 slechts twee schuilker
ken voor nieuwbouw plaats hadden moeten maken, en 
elders hooguit een nieuwe voorgevel opgetrokken was. 11



Van bedoeld tweetal verkeerde De Duif (1795-96) al 
spoedig in zeer slechte staat, zodat de trotse koe
peltoren anno 1837 alweer wegens instortingsgevaar 
gesloopt was - complete nieuwbouw zou pas in 1857 
volgen - waardoor alleen de St. Catharina (1817-19) 
met de protestantse godshuizen wedijveren kon. Wel 
zou in dat jaar 1837 nog als derde nieuwe kerk De 
Zaaier - naar ontwerp van Johannes van Straaten 
(1781-1858) - gereed komen.
Al met al was de bouw van een grote katholieke 
stadskerk met twee torens ter weerszijden van een 
peristyle in Noord-Nederland een novum. Twee torens 
had hier te lande überhaupt geen kerk meer sinds de 
(vroege) Middeleeuwen gekregen, en zuilenportico's, 
waren tot dusverre eveneens een zeldzaamheid geweest. 
Toch, voor ingewijden als de Vlaming Tilleman Fran
çois Suys (1783-1861), de ontwerper, en Van Straa
ten, die als opzichter bij de bouw fungeerde, was 
het idee geen volstrekte nieuwigheid meer. Er was 
een precedent. Tien jaar eerder was, in het diepste 
geheim, de Amsterdamse stadsarchitect Jan de Greef 
(1784-1834) - notabene een protestant - door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, naar aanleiding 
van het zojuist met de paus gesloten concordaat be
last met het vervaardigen van een ontwerp voor een 
Rooms-Katholieke kathedraal - een kathedraal voor 
Amsterdam.
Dit project nu diende later als uitgangspunt bij 
het maken van plannen voor de Mozes & Aâron. Dat 
laatste weten wij van Van Straaten zelf, een der- 
genen die in het midden van de dertiger jaren voor 
laatstgenoemde kerk een ontwerp vervaardigde, en 
bij mijn weten de enige die in een contemporain 
publiek geschrift van het bestaan van De Greef’s 
project melding maakt.

De bouw van de Mozes & Aâron had namelijk een 
klein staartje. Suys, de ontwerper van het uitge
voerde plan, had als hofarchitect na het uiteen
scheuren van de Verenigde Nederlanden Willem I als 
broodheer voor Léopold I ingeruild, en was, als 
zodanig in Brussel residerende, niet in staat de 
leiding van de bouw op zich te nemen. De Leidse ar
chitect Theodorus Molkenboer (1796-1863)(2), ver
vaardiger van bestek en begroting, zag na een ge
schil met de pastoor van deze taak af(3), en laatst
genoemde had vervolgens Van Straaten met de bouw 
belast. Ook hij kreeg echter spoedig ruzie, en 
werd na een jaar zonder pardon op straat gezet en 
door Wolterus van der Horst, een architect uit 
Hoorn, vervangen.
Het is hier niet de plaats om nader op de rel 
die daarmee gepaard ging in te gaan. Voor ons is 
slechts van belang dat de ontslagen opzichter re
vanche neemt met de nóch door de bouwpastoor, noch 
door de ontwerper geautoriseerde, publicatie van 
de bouwtekeningen in een Beschrijving van de in den 
jare 1839 nog in aanbouw zijnde Roomsch Catholijke 
Kerk met twee torens voor de gemeente Moyses en 
Aaron te Amsterdam.
In de inleiding van dit foliant(4) geeft Van Straaten 
zijn visie op de toedracht, vergezeld van de nodige 
hatelijkheden aan het adres van de bouwpastoor, en 
het is hierbij dat ook één enkele opmerking gemaakt 
wordt over de herkomst van het ontwerp van Suys: in 

12 hoofdlijnen terug te voeren op een plan van wijlen

stadsarchitect De Greef, voortvloeiend uit de aanwij
zing van Amsterdam tot bisschopszetel bij het nooit 
uitgevoerde Concordaat van 1827.

DE GEVOLGEN VAN HET CONCORDAAT VAN 1827 
VOOR AMSTERDAM.

Als gevolg van de Hervorming was de organisatie 
van de R.K. Kerk hier te lande op het eind van de 
zestiende eeuw geheel in het ongerede geraakt. De 
meerderheid van de bevolking van de Republiek werd 
protestants, de Noord-Nederlandse katholieken vorm
den sedertdien een minderheid welke in religieus 
opzicht rechteloos was. Ook binnen de eigen kerk 
waren zij tot tweederangsleden geworden, hun land 
was tot missiegebied gedegradeerd en vrijwel recht
streeks onder toezicht van Rome geplaatst.
Gedurende het Ancien Régime was er geen schijn 
van kans geweest op wezenlijke verandering in deze 
situatie, maar sedert de ineenstorting van het ver
molmde stadhouderlijk bewind, in 1827 ruim dertig 
jaar terug, waren al diverse pogingen ondernomen om 
de bisschoppelijke hiërarchie te herstellen, omdat 
men besefte dat met de formele gelijkstelling van 
alle kerkgenootschappen in 1796, ook aan de tenach
terstelling van de Nederlandse katholieken binnen 
hun land en kerk, in dit opzicht een einde moest 
komen. Er was, sedert het hervormde kerkgenootschap 
haar positie als Heerschende Kerk verloren had, wei
nig meer dat een verbod kon rechtvaardigen om zich 
conform de eigen wensen en tradities te organiseren. 
Louis Napoleon had dan ook als koning van Holland 
in 1809 zijn regeringszetel, Amsterdam, van een 
aartsbisschop willen voorzien, en in Deventer, Gro
ningen, ’s-Hertogenbosch en Utrecht vier suffragaan- 
bisdommen willen oprichten. Zijn gedwongen abdicatie 
een jaar later had verdere uitwerking verijdeld, 
maar Willem I had ook op dit gebied de draad weer 
opgepakt, en in 1822 Rome conform een door zijn mi
nister voor de R.K. Eredienst, M.J.F.G. baron Goubau 
d’Hovorst (1757-1836) opgesteld concept, voorgesteld 
om in de Noordelijke Nederlanden twee bisdommen te 
stichten, te Utrecht en te Den Bosch.

Noch de koning van Holland, noch de koning der 
Nederlanden was er namelijk de persoon naar dit ge
heel aan paus en curie over te laten. De kerkelij
ke reorganisatie werd ook als een zaak van groot 
landsbelang beschouwd. Van een echte scheiding 
tussen Kerk en S:aat kon in het Napoleontisch be
stel hier evenmin als in Frankrijk sprake zijn.
Weliswaar is Louis nooit zo ver gegaan als zijn 
keizerlijke broer, die in een poging het ontstaan 
van een eigen nationale, hem onderhorige staatskerk 
te forceren eigenhandig bisschoppen benoemde, maar 
ook hij achtte het ongetwijfeld gewenst greep op 
het katholieke gebeuren te krijgen.
Koning Willem I hield er in feite dezelfde Jozefi- 
nistische denktrant op na. Zoals hij in 1816 de Ne- 
derlands-Hervormde Kerk met het zogeheten Algemeen 
Reglement onder zijn controle gebracht had, zo wilde 
hij ook het katholieke deel van zijn onderdanen in 
een nationaal georganiseerde kerk onderbrengen, waar
over de paus slechts in naam, maar de koning feite
lijk de leiding zou krijgen. Het gevaar om door de 
komst van bisschoppen een vijfde colonne voor een

2. St.Catharina — kathedraal?
In 1817-’19 als opvolger van de schuilkerk Geloof-Hoop-en 
Liefde op de plaats van het West-Indisch Binnenhuis aan 
het Singel (nr.425) gebouwd, in 1939 gesloopt. Na de 
oorlog verrees op deze plaats in 1961 -’65 de Universiteits
bibliotheek. Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 
Zeist.

3. Grote Lutherse Kerk — Kathedraal?
In 1633, mogelijk naar ontwerpvan Pieter de Keyser, 
gebouwd op de hoek van Singel en Spui. Thans in gebruik 
als aula bij de Universiteitvan Amsterdam.

buitenlands vorst, waarover Den Haag geen enkele 
zeggenschap had - de paus regeerde toen immers ook 
nog de Kerkelijke Staat - te creëren, werd niet 
denkbeeldig geacht.
In dit licht moet ook de welhaast komisch aandoen
de hardnekkigheid gezien worden waarmee Willem I 
trachtte Rooms-Katholieken en Oud-Katholieken met el
kander te verzoenen, en de kerkscheuring van een eeuw 
eerder ongedaan te maken - een streven dat, in combi
natie met de vraag wie op welke wijze bisschoppen en 
kapittels diende te leveren en te benoemen, en in 
welke mate de koning gemachtigd was om over door Ro
me genoemde kandidaten zijn veto uit te spreken, of 
vice versa, wel tot een opeenvolging van hevige 
conflicten, en tot moeizaam voortslepende onder- 
handelingen leiden moest. Het feit dat deze ook 
nog eens met het oog op historisch bepaalde gevoe
ligheden bij het Calvinistische deel der natie, 
strict geheim en met de grootste omzichtigheid ge
voerd moesten worden, droeg ook niet tot een snelle 
afwikkeling bij. Interne verdeeldheid binnen de 
regering, en diepgaande controverses met het Bel
gische episcopaat over het beruchte Collegium Phi- 
losophicumte Leuven, zorgden voor jaren stagnatie, 
totdat het natuurlijk verloop onder de Zuid-Neder- 
landse bisschoppen - er was er anno 1827 nog slechts 
één in leven (5) - een uitweg uit de impasse dringend 
noodzakelijk maakte, en 's konings buitengewone ge

volmachtigde bij de Heilige Stoel, graaf A.P.F.G. 
de Visscher de Celles (1779-1841) er op 18 juni 1827 
eindelijk in slaagde om met het Vaticaan tot over
eenstemming te komen.
Willem I, van wie slagen of mislukken afhing, had 
zich met een compromis gewonnen gegeven. Tot uit
voering van het gesloten Concordaat is het echter 
nooit gekomen; de exacte invulling werd eindeloos 
uitgesteld, tot de Belgische Opstand de hele over
eenkomst irrelevant maakte.

Amsterdam Bisschopszetel

Het Concordaat van 1827 voorzag in de oprichting 
van twee bisdommen, één boven, één beneden de grote 
rivieren. Laatstgenoemde zou Den Bosch worden; de 
keuze voor de noordelijke zetel was op Amsterdam 
gevallen.
Daaraan was wel een lange discussie vooraf gegaan.
Ook Utrecht en Haarlem waren in deze jaren onder an
dere ter sprake gekomen (6). De eerste stad was in een 
vroeg stadium door Goubau voorgesteld omdat men er 
voldoende geschikte kerken vond om een kathedraal 
uit te kiezen (gedoeld werd ongetwijfeld op het 
hervormde bezit) en het leven er goedkoop was (en 
dus een bisschop het rijk, dat gedeeltelijk zijn 
onderhoud zou financieren, niet te veel kosten zou).
De minister had echter weinig steun gevonden, en 13



zijn collega voor Justitie, C.F. van Maanen (1769- 
1849) had het om politieke redenen van de hand ge
wezen, vermoedelijk met het oog zowel op de Oud- 
Katholieken, wier aartsbisschop hier zetelde, als 
op de Hervormden, voor wie een Roomse bisschop in 
de Uniestad onaanvaardbaar zou wezen.
Er bestonden echter juist bij enige vooraanstaande 
Noord-Hollanders gerede bezwaren tegen Amsterdam, 
bezwaren die zij ook na de sluiting van het Concor
daat niet voor zich houden. De Amsterdamse edelman 
F.J.M.T. baron de Pélichy (1772-1844) verklaart drie 
jaar later, als directeur-generaal voor R.K. Ere
dienst, in een poging de beslissing terug te draaien, 
Amsterdam "uit aanmerking van staatkundige, zedelijke 
en natuurlijke oogpunten" minder geschikt, omdat zij 
bij gebrek aan frisse lucht, een uitermate ongezond 
leefklimaat biedt, en "vermits die stad door hare 
volkrijkheid en de daarmede in verband staande meer
dere aanleiding tot het bederf der goede zeden, in 
hun oog min verkieselijk kan wezen." (7).
De nieuwe provinciale gouverneur dacht er ook zo 
over, en de griffier van de Staten van Noord-Holland,
C.J.G. Copes van Hasselt (1777-1860), bezweert De 
Pélichy dat de gouverneur en hij unaniem zijn dat 
"Amsterdam [...] voor den zetel van den bisschop de 
ongeschikste plaats [is], welke men zich wel kan 
denken - ik ken die stad, en ken nog meer den geest 
harer Bewoners -men zal zich te laat berouwen, zoo- 
iets gewild, en tegen beter raadgevingen aan volge
houden te hebben". Copes gaat daarbij zelfs zover 
om voor te stellen de zetels van bisschop en provin
ciaal bestuur te verwisselen, dat wil zeggen: de 
eerste in Haarlem te plaatsen, de tweede naar Am
sterdam te doen verhuizen, ook omwille van de kos
ten (iets waar de koning altijd gevoelig voor was,
TvdD), want" 's Rijks schatkist zou te Haarlem 
met een ton gouds doen, waartoe zij te Amsterdam 
een millioen guldens zal behoeven"(8).
Ook het animo onder de later aangezochte bisschops- 
kandidaten voor Amsterdam zou niet even groot zijn(9).

Deze protesten hebben echter niet geholpen. De 
keuze was nu eenmaal op Amsterdam gevallen, en de 
koning wenste daar onder invloed van zijn Galli- 
caanse adviseurs niet aan te tornen. Voor de ver
dere uitwerking van het Concordaat was namelijk op 
2 oktober 1827 door de minister van Binnenlandse 
Zaken, P.L.J.S. Van Gobbelschroy, (1784-1850) inmid
dels ook met R.K. Eredienst belast, de zogenaamde 
Permanente Commissie uit de Raad van State voor de 
R.K. Eredienst in het leven geroepen, een zeer vrij
zinnig gezelschap dat gevormd werd door zes heren 
die in het pauselijke kamp niet bepaald als vrienden 
van de Katholieke Kerk bekend stonden(10). Als secre
taris trad de Hegeliaan Piet van Ghert (1782-1852) (11) 
op, de persoonlijke vertrouweling van de koning en 
de minister, door de ultramontanen als een van hun 
meest gevaarlijke tegenstanders binnen de regering 
beschouwd: hij "bederft alles wat hij aanraakt" zou 
de Vaticaanse gezant Francesco Capaccini later eens 
tegen Willlem I zeggen(12).
Voor deze commissie - en met haar voor de regering - 
was nu juist >de geest harer Bewoners < de voornaam
ste reden geweest om aan Amsterdam als bisschopsze
tel vast te houden. Als altijd bevreesd om met één 
katholiek te veel op een belangrijke post direct

4. Garnalendoelen of Grote Doelen — Bisschoppelijk Paleis? 
Gelegen aan het Singel (nr.421) tussen Grote Lutherse Kerk 
en Bushuis. Voorgevel in huidige vorm vooral het resultaat 
van een verbouwing van 1733.

5. Oude Zijdewindhuis of Bushuis — Bisschoppelijk Paleis? 
Gelegen aan het Singel (nr.423) tussen Garnalendoelen en 
Universiteitsbibliotheek, in 1606 gebouwd, van 1682 tot 
1820, van 1820 tot 1975 als militiegebouw in gebruik.

het complete Vaticaan in huis te halen, meende men 
dat een bisschop zich in het roerige Amsterdam wel 
gedeisd zou houden; of, zoals de commissie het zelf 
formuleerde

"zij heeft altijd gemeend, dat de aanwijzing dezer stad even 
zeer strookt met de openbare meening als met een verstandige 
politiek. Gelet op de samenstelling der Amsterdamse bevolking, 
schijnt het haar, ook in de toekomst, onmogelijk, dat er ooit te

Amsterdam een bisschop kan resideeren, die niet vredelievend en 
gematigd is, wars van alle woeligheid en neiging tot overdreven 
eischen, die de rust dezer groote stad zouden verstoren. Een 
bisschop, die alleen den titel van Amsterdam draagt en er niet 
resideert, zou persoonlijk niet in de noodzakelijkheid verkeeren, 
zich zoo vredelievend te gedragen"(13).

- Verontwaardigd zou De Pélichy zich later na le
zing afvragen, of het soms de bedoeling was om de 
nieuwe bisschop in een grote stad te laten ver
dwijnen^).
Met klem ook had de Permanente Commissie zich 
tegen Haarlem als standplaats gekeerd, omdat daar 
reeds een Oud-Katholieke bisschop resideerde, een 
persoonlijk vriend van de koning. - En, zoals de 
Permanente Commissie het, ditmaal in het Frans, 
stelde: twee hanen op dezelfde mestvaalt - dat kan 
niet goed gaan(15).

De gouverneur op zoek naar geschikte gebouwen

De Permanente Commissie stond, naar eigen zeggen, 
wat de uitvoering van het Concordaat te Amsterdam 
betrof, allereerst voor de taak die gebouwen te 
verkrijgen - kathedraal, bisschoppelijk paleis en 
seminarie - waarvan de aanwezigheid door de ves
tiging van een bisschop noodzakelijk werd; al het 
andere was van later zorg. Omdat de commissieleden, 
met de plaatselijke situatie onbekend, hiervoor 
zelf geen geschikte gebouwen in overheidsbezit wis
ten, achtten zij een onderzoek van de zijde van de 
provinciale gouverneur nodig, om bij negatief re
sultaat op te geven waar, en voor welke prijs deze 
dan gebouwd zouden kunnen worden(l6).
Een geweldig geschuif op papier zou van dit voor
stel het gevolg blijken te zijn.

Inderdaad wordt de gouverneur, dan nog A.W.N. 
van Tets van Goudriaan (1771-1837), op 7 november 
1827 door Van Gobbelschroy, zonder nadere inlich
tingen inzake de eisen waaraan die gebouwen moes
ten voldoen, met deze taak belast (17). Wel wil de 
minister alvast weten of een, nu door een zekere 
P. Voute bewoond, huis aan de Herengracht, dat 
ooit als residentie van de >Duc de Plaisance< ge
diend had(18), voor bisschoppelijke woning geschikt 
zou zijn.
Het was ongetwijfeld een zeldzame opdracht voor 
een functionaris die ais lidmaat van de Nederlands- 
Hervormde Kerk toch niet met kennis omtrent de ver
eisten van een katholieke bisschopszetel zal zijn 
grootgebracht. Temeer daar, als aangestipt, de op
richting in de hoofdstad zeer gevoelig lag en de 
gehele inventarisatie in het geheim diende te ge
schieden om geen nodeloze onrust in protestantse 
kringen te veroorzaken, waar deze nog maar krap 
dertig jaar de tijd hadden gehad om aan het idee 
te wennen dat men de katholieken niet meer via 
sloppen en stegen in schuilkerken kon laten ver
dwijnen.
Toch laat Tets nog diezelfde dag hierover zijn 
gedachten gaan, en schrijft hij rechtstreeks naar 
de koning dat als men de toekomstige bisschop pa
leis (met kapel) en kathedraal dicht bijeen wil 
leveren, er bij zijn weten slechts vier mogelijk
heden zijn:

1) Het katholieke Maagdenhuis met de Grote Lu
therse Kerk (sic) daarnevens;
2) De Doelen op de Garnalenmarkt en het naastge
legen, nu door het hof als stallen benutte Oude 
Zijdewindhuis, met de aanpalende nieuwe St. Catha- 
rinakerk;
3) De Oranje-Nassaukazerne, "waarvan het eerste 
gedeelte tot een volkomen Bisschoppelijk paleis 
zoude kunnen worden ingerigt, het middengedeelte 
zeer gemakkelijk tot een goede kapel te brengen is; 
terwijl het geheele agsterste deel, door verbreding 
en verhoging, tot kerk zoude moeten verbouwd wor
den; in welk geval de ruyme Erven en stadsgragten 
rond dit gebouw tot fraaye tuynen met inspringend 
water, waren aan te leggen"(19);
4) Het door de minister genoemde huis aan de He
rengracht dat z.i. voor dit doel zeer geschikt is.
Als men dit pand kiest, is wel spoed geboden om te 
voorkomen dat het nog langer, voor een volgend jaar, 
aan de huidige bewoner verhuurd zal worden.
Prompt wordt Tets gemachtigd Voute de huur op te 
zeggen.
Als kathedraal had de gouverneur ook in het laat
ste geval weer gedacht aan de St. Catharina. Deze 
kerk is zeer geschikt, zij het vermoedelijk wel te 
klein, zodat een vergroting met de aanpalende stal
len nodig zal zijn. De voordelen zijn echter evident: 
het is "het minst kostbare, minst moeyelijke, en kan 
geschieden zonder met enig ander kerkgenootschap in 
aanraking te komen"(20). Alleen zal dan in het ver
volg de koning bij zijn komst in de hoofdstad met 
zijn paarden de wijk naar een ander emplacement moe
ten nemen.

Een week later volgt echter een nieuwe suggestie, 
want “wil men het bedoelde kerkgebouw meer volko
men, en meer fraay hebben, zonder de meerdere kos
ten daartoe benodigd te ontzien, dan schijnt mij 
toe alleen in consideratie te kunnen komen, het 
bouwen eener geheel nieuwe kerk op de Nieuwmarkt, 
alwaar men voor drie jaren het voornemen had het 
paleis van Justitie(21) te stigten, en welk empla
cement als het ruymste en midden in den stad gele
gen, mij voorkomt het doelmatigste te zijn"(22).
Het hoge woord is er uit: Tets verklaart als eers
te de bouw van een kathedraal nootzakelijk.
Voor het bisschoppelijk paleis houdt de gouveneur 
daarbij aan het huis op de Herengracht vast. Het 
vinden van een geschikt pand voor het seminarie acht 
hij moeilijker, temeer daar hij ook van de eisen, 
die daaraan gesteld moeten worden, onkundig is. De 
minister had hem slechts meegedeeld dat dit ongeveer 
hondervijftig kwekelingen moest kunnen bevatten.
Volgens Tets ligt het Maagdenhuis - een week eerder 
nog als bisschoppelijke woning gedacht - het meest 
voor de hand, want "dat gebouw is zeer fraay, spa- 
tieus, van eene goede kerk voorzien [bedoeld als 
priv-kapel voor de bisschop TvdD ], en zo ik meen, 
oneindig veel te groot voor deszelfs behoefte"(23).
Ook valt te denken aan een zeer groot particulier 
pand aan de Keizersgracht, waarvan de katholieke 
eigenares juist overleden is.
De gouverneur doet tenslotte het drieledige voor
stel het huis van Voute tot paleis te bestemmen; 
hem, Tets, te gelasten voor de kathedraal, “ ’t zij 
men tot uytbreiding van de hier vooren omschreven 15
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6. Maagdenhuis — Bisschoppelijk Paleis? Seminarie?
In 1784-’87 door Abraham van der Hart aan het Spui 
gebouwd als particuliere fundatie van Rooms Katholieken. 
Sedert 1961 zetel van de Universiteit van Amsterdam.

kerk, 't zij tot den opbouw van eene geheel nieuwe 
zig bepale", bestek en begroting op te laten maken, 
en hiervoor stadsarchitect Jan de Greef in te scha
kelen; alsmede hem op te geven wat voor het semina
rie zoal nodig is, zodat hij hierover met enkele 
aanzienlijke katholieken kan spreken, om ook daar 
voor de bouwkundige stukken op te laten stellen(24).

De komst van Van Ghert

In het diepste geheim wordt door de minister ver
volgens de secretaris van de Permanente Commissie,
Piet van Ghert afgevaardigd, om samen met Tets de 
genoemde gebouwen te bezichtigen(25). Aldus geschiedt, 
maar de gouverneur moet minister Van Gobbelschroy 
berichten weliswaar een "kort en vlugtig onderhoud" 
met Van Ghert gehad te hebben, maar sedertdien 
"van dien Heer, of van zijne bevindingen en te doene 
voordragten niets verder [...] vernomen [te hebben]", 
met de nadrukkelijke toevoeging dat hij toch echt op 
de hoogte wenst te blijven(26).
De aangeschrevene verzekert - het is inmiddels wel 
12 december 1827 - dat dit ook zeker zijn bedoeling 
is, en zendt hem het geheime rapport van Van Ghert, 
die met De Greef de ronde gedaan had. 
an Ghert stelt daarin dat uit mondelinge inlich
tingen van gouverneur en stadsarchitect gebleken is 
dat slechts weinig gebouwen voor het bewuste doel 
geschikt zijn. Het gaat daarbij om de St. Cathari- 

16 na, die dan verbreed en verlengd zou moeten wor-

7. De Vergulde Lely — Bisschoppelijk Paleis?
In 1790-'91, mogelijk naar ontwerp van J.O.Husly, aan de 
Heerengracht (nr.40) gebouwd. T.t.v. het Keizerrijk 
residentie van de hertog van Piacenza, van 1817 tot 1828 
door P.Voute bewoond, na 1831 in handen van de Neder
landse Handelmaatschappij.

den(27); het Maagdenhuis als seminarie; het Trippen
huis op de Kloveniersburgwal(28), of het meergenoem
de huis op de Heerengracht, als bisschoppelijk pa
leis.
Wat de kathedraal betreft stelt de rapporteur:

"dat hoezeer aan hare daarstelling het eerst moet worden
gedacht, en daarmede geen spoed genoeg kan worden gemaakt,
men echter dit punt in verband moet beschouwen met de verdere
behoeften, die de organisatie der R.K. Kerk te Amsterdam zal
vereischen. Zelfs zonder vestiging van eene Bisschoppelijken
Stoel moeten, bij het verval en de vernietiging van 11 of 12
bedehuizen en het bijbehouden der 4 overige tamelijk goede
bidplaatsen, 3 nieuwe groote kerken gebouwd worden(29). De kerk
van Pastoor v/d Lugt (de St. Catharina.TvdD ] is eene dergenen,
die men kan bijbehouden, en die ter plaatse, waar zij gelegen is,
eene voldoende ruimte bezit, om, bij het vernietigen der kerken i
in haren omtrek, in de behoeften te kunnen voorzien. Zij is eene
der schoonste gebouwen uit Amsterdam; doch, indien men dezelve
wilde verbreeden, zou zij haar symmetrisch geheel verliezen;
daar zij, door den aankoop van een huisje niet genoeg zou künnen
worden verlengd; terwijl ook de Stads Architect van gevoelen is,
dat de aankoop van huizen, die geen stedelijk eigendom uitmaken,
en de geheele verbouwing, die zy zou moeten ondergaan, nagenoeg
even veel kosten zou veroorzaken, als het daar stellen eener
nieuwe kerk, en het dus in alle opzigten af te raden is, zulk een

plan te volvoeren"'(30).

- Van Ghert, Tets en De Greef zijn het dus eens; een nieuwe 
kerk is noodzaak.

8. Trippenhuis — Bisschoppelijk Paleis?
In 1660-’64 door Justus Vingboons gebouwd voor de 
gebroeders Louis en Hendrick Trip. Sedert 1814 zetel van 
de Koninklijke Academie voor Wetenschappen; herbergde 
van 1815-1885 tevens de collectie van het latere Rijks
museum.

9. Oudemannenhuis — Seminarie?
In 1754-’57 naar plannen van Piter Rendorp tussen 
Oudezijds Voorburgwal en Oudezijds Achterburgwal 
gebouwd; huisvestte van 1837-’54 de Academie voor 
Beeldende Kunsten, van 1854 tot 1885 het Museum van 
der Hoop; kwam nadien in gebruik bij de Universiteit 
van Amsterdam.

Men moet, aldus Van Ghert, de kathedraal dan in de nabij
heid van het bisschoppelijk paleis bouwen. Vanuit dit 
gezichtspunt heeft hij met De Greef twee pleinen bezocht, 
die voldoende ruimte bieden aan een kathedraal met drie
duizend zitplaatsen, door de stads-architect voorlopig op 
ƒ. 200.000 geschat(31). Als eerste komt dan de Nieuw- 
markt in aanmerking, precies in het middelpunt van de stad, 
en in een wijk waar de nodige staties dienen te verdwij- 
nen(32). Vlak daarbij ligt het Trippenhuis, dat voor woning 
uitstekend geschikt is. Dat hier al het Instituut voor Kunsten 
en Wetenschappen, en het Rijksmuseum gevestigd zijn, 
zodat ’de verplaatsing van het een en ander tot eenige 
ongelegenheid aanleiding zal geven’, acht hij, gezien het
geen op het spel staat, een probleem van lagere orde.
De tweede mogelijkheid biedt de Heerenmarkt tussen 
Haarlemmerdijk en Brouwersgracht, weliswaar wat minder 
centraal, maar ook in de nabijheid van enige te amoveren 
schuilkerken(33). In dit geval moet natuurlijk het huis van 
Voute bisschoppelijk paleis worden. Van Ghert veronder
stelt dat het stadsbestuur wel beide plannen zal afstaan, 
terwijl Tets naar zijn zeggen meent, dat zij ook nog wat in de 
kosten zullen bijdragen, ’vooral, daar hij het heeft doen 
vrezen, alsof het plan van het Gouvernement alligt zoude 
doen wezen, om ter bezuiniging van 's Lands penningen, 
eene der protestantsche kerken voor Kathedrale te 
bestemmen; welke vrees ik, op aanraden van den Gouver
neur bij den wethouder Reaal nog meer voedsel heb 
gegeven’(34). - Van enige chantage was men in Den Haag 
dus niet vies. Het stadsbestuur zou er echter niet voor 
wijken, zoals nog zal blijken.
Wat tenslotte het seminarie betreft, leek het Maagdenhuis,

een door katholieken beheerde particuliere fundatie, op 
vierhonderd kinderen ingericht maar thans slechts voor een 
honderdtal in gebruik, het meest voor de hand liggen. Het 
is groot genoeg, bevat al een kapel, en Tets acht het ook 
wel mogelijk om tot een minzame schikking te komen, mits 
de stad voor een ander gebouw voor de wezen zal zorgen.
Tegen pleit echter dat de binnenplaats te klein is om vol 
doende frisse lucht te bieden. Beter acht Van Ghert het 
Oudemannenhuis, hoewe' evenmin rjkseigendom. Dit is 
voortreffelijk gelegen, en bezit wel een ruime open binnen
plaats. - De aandacht voor het ph/sieke welzijn van de 
semenaristen was, anders dan waar het de psychische kant 
gold, bij de regering opvallend groot.
Alles overwegende, stelt de rapporteur voor om Tets te 
machtigen om:

-1) direct met B&W te overleggen inzake de bouw en
financiering van de kathedraal, alsmede de gedeeltelijke 
afstand van Nieuwmarkt of Heerenmarkt;

-2) het stadsbestuur tot afstand van het Oudemannen
huis te overreden;

-3) indien dit niet lukt, met de regenten van het Maagden
huis in overleg te treden;

-4) de rijkste katholieke Amsterdammers om bijdragen te 
verzoeken;

-5) de stadsarchitect een plan te laten maken voor een
kathedraal voor drieduizend kerkgangers, en een begroting 
voor de inrichting van genoemde panden tot seminarie;

-6) om op te geven hoeveel tijd dit zal kosten, en op welke 
wijze welke kerk tijdelijk tot kathedraal ingericht kan 
worden. 17



Voor dat laatste is later het tijdelijk huren van een protes
tantse kerk voorgesteld, maar dit is door de internuntius 
als belachelijk afgewezen. Uiteindelijk zou de regering het 
idee van de Permanente Commissie overnemen de St. 
Catherina hiervoor te benutten. Capaccini zou het accep
teren op voorwaarde dat het rijk binnen tien jaar een kathe
draal leverde(35).

De verdere onderhandelingen in Amsterdam

Tets heeft vervolgens wethouder Reaal een commissie 
van aanzienlijke katholieken samen laten stellen, onder wie 
ook De Pélichy, de latere directeur-generaal vande R.K. 
Eredienst, vanwege de achting die deze in de stad aller- 
wege geniet, alsmede om 'zijne volkomene bekendheid 
met een onderwerp als het onderhavige waar het aankomt 
op eene organisatie die voor de meeste onzer geheel 
vreemd is’(36).
De commissie komt na lang beraad eenparig tot de slotsom 
dat:

-1) het huis aan de Heerengracht het meest geschikt is 
als paleis, omdat het Trippenhuis van binnen tegen 
hoge kosten geheel vertimmerd zou moeten worden;

-2) de Nieuwmarkt als bouwlocatie voor de kathedraal 
verre te verkiezen is boven de Heerenmarkt, vanwege 
de situering en het formaat;

-3) Het Oudemannenhuis als seminarie ingericht moet
worden, omdat ook een verbouwing van het Maagdenhuis 
ingrijpender, dus duurder, zou moeten wezen.

Een nieuwe kerk als kathedraal, zo benadrukt Tets namens 
de commissie, is volstrekt nodig, want er is 'niette denken, 
om aan een der gemeenten iets, veel min een kerk te ont
nemen’. Persoonlijk acht hij wel de raming daarvoor van 
De Greef veel te veel aan de lage kant. Bovendien moet 
men beseffen dat de Amsterdamse katholieken weliswaar 
wel wét zullen willen bijdragen, maar ook al onlangs het 
Seminarie van Warmond en de St. Catharinakerk be
kostigd hebben. Wel zal, als de bisschop er eenmaal 
is, natuurlijk het hele bisdom de kosten moeten dra- 
gen(37).
De gouverneur verzoekt Van Gobbelschroy om in bo
venstaande zin te beslissen en hem met de uitvoering 
van één en ander te belasten. De minister gaat 4 ja
nuari 1828 accoord; Tets zal de spil van de verdere 
operatie worden. De Greef krijgt dus de opdracht 
zijn gedachten te laten gaan over de inrichting van 
een kathedraal, terwijl het pand aan de Heerengracht

18 10. Nieuwmarkt — Domplein?

voor Voute ontruimd wordt, en in het najaar enige 
vertimmeringen ondergaat (38).
Het meest problematisch lijkt de afstand van het 
Oudemannenhuis. Tets geeft het stadsbestuur te ken
nen dat er geen ander gebouw geschikt bevonden is 
voor een seminarie, en "dat indien het stedelijk 
Bestuur kon goedvinden om dit gesticht kosteloos 
aan het Gouvernement af te staan, dit voorzeker in 
veel opzichte het meest met de belangen van de stad 
zoude overeenkomen" (39) [sic]. Toch blijkt dit op 
bezwaren te stuiten; de gemeenteraad acht onderhan- 
deling met de bewoners noodzakelijk, en de regenten 
van het Oudemannenhuis delen mee dat het merendeel 
der bewoners dagelijkse begeleiding niet ontberen 
kan. Ontruiming is alleen mogelijk indien men voor 
hen een ander'geschikt gebouw weet te vinden.
Daartoe worden vier lokalen onderzocht - het 
voorma-lige Lutherse Weeshuis, de voormalige Engelse 
Kerk, een (niet nader aangeduid) gebouw aan de 
Leidsegracht, en het Oude Zijdewindhuis - maar geen 
daarvan zeer bruikbaar bevonden om tot bejaardenhuis 
in te rich- ten, afgezien nog van de kosten. Het 
stadsbestuur stelt zelfs nog voor om de bewoners van 
het Oudeman- nenhuis naar het Burgerweeshuis over te 
hevelen, maar het bestuur van deze laatste instelling 
moet dit 23 april 1828 afwijzen. Een oplossing 
blijkt niet in zicht, ondanks de grote ijver 
die de stad in deze betoont. Terecht zou dan ook 
Copes van Hasselt, de griffier van de Staten, 
later opmerken daf'het behoorlijk en waardiglijk 
vestigen van een bisschoppelijken stoel in de 
Hoofdstad meer zwarigheid in zig heeft, dan de Heer 
de Celles gekend heeft, toen hij over de plaats, 
waar den Noordelijken Bisschop te vestigen, 
onderhandelde" (40).

De laatste stappen in Den Haag

In Den Haag heeft men sedert de ministeriële brief 
van 4 februari 1828 ruim twee jaar lang niets meer 
uit Amsterdam vernomen. Dan wil Willem I, die zich 
met het voorgaande geheel niet ingelaten had, weten 
hoe de zaken er bij staan. In de tussentijd heeft 
een politiek geïnspireerde (41) departementale reor
ganisatie Van Gobbelschroy op een zijspoor gescho
ven, en het afzonderlijke ministerie van Katholieke

11. Heerenmarkt — Domplein?

12. Oranje Nassaukazerne — Bisschoppelijk Paleis en
Seminarie? In 1810-’14 door Abraham vander Hart aan de 
Sarphatistraat bij de Muiderpoort gebouwd.

Eredienst doen herleven, met de geboren verzoener 
De Pélichy als directeur-generaal aan het hoofd.
Ook is Tets, op speciaal verzoek van de koning, 
maar met frisse tegenzin (42), minister van Financiën 
geworden, als gouverneur opgevolgd door baron Van 
Tuyll van Serooskerken. De Pélichy verzoekt laatst
genoemde nu, 28 mei 1830, om een volledig verslag 
in te zenden (43), vergezeld van tekeningen, bestek 
en begroting van de uit te voeren werken, speciaal 
dat voor de kathedraal, dat reeds aanwezig moet 
zijn. De directeur-generaal wijst erop dat Amsterdam 
bij de bisschop een niet onaanzienlijk belang heeft, 
zodat hij van B&W wil weten hoeveel zij denken bij 
te dragen.
Van Tuyll laat zich echter door hen ervan over
tuigen dat in een stad met zoveel verschillende 
kerkgenootschappen een besluit om "de uit de schat
ting der ingezetenen, niet altoos met evenveel ge
mak verzamelde penning ten behoeve van kerken 
dienstbaar te stellen", vérreikende consequenties 
zou hebben: zijn het nu de katholieken die bijstand 
vragen en krijgen, mórgen staan dan de "Protestan
ten, Israeliten, Mennonieten, of welke andere secte 
ook", voor het Stadhuis op de stoep. Ook acht Van 
Tuyll in navolging van Tets de begroting veel te 
laag, omdat "welligt mogelijk, die som grootendeels 
onder de grond zou zijn verwerkt, voor en aleer men 
aan het werk, erboven de hand zou gaan leggen(44).
De financiering zal vermoedelijk dus onoverkome
lijke moeilijkheden opleveren. Bovendien is de geko 
zen bouwlocatie - de Nieuwmarkt - niet zonder bezwa- 
ren(45). Het enige resultaat wordt gevormd door een 
aantal bouwtekeningen van de hand van De Greef, wel
ke tot dusver onder de hoede van wethouder Reael be
rust hadden.
Wat het seminarie aangaat, blijkt de ontruiming 
van het Oudemannenhuis nog immer problematisch. Als 
bisschoppelijke woning wordt nog steeds de voorma
lige residentie van de >Duc de Plaisance< openge
houden, een pand dat, hoezeer ook een eindweegs van

13. Burgerweeshuis — Bejaardenhuis?
Rond 1520 tussen Kalverstraat, Nieuwezijds Voorburgwal 
en Begijnhof ontstaan, in 1634 herbouwd, in 1680 - '81 
vegroot; in 1960, na opening van het nieuwe Burgerweeshuis 
aan de Amstelveenseweg van Aldo van Eyck, ontruimd; na 
restauratie in 1975 heropend als Amsterdams Historisch 
Museum.

kathedraal en seminarie gelegen, te meer bruikbaar 
geacht moet worden omdat men in de stad nauwelijks 
grote huizen ter beschikking had. Aldus de stand van 
zaken in Amsterdam. Dan, 4 augustus 1830, kan ook 
de directeur-generaal zijn eindrapport aan de koning 
indienen, en deze bovenal duidelijk maken op hoeveel 
onoverkomelijke hindernissen men in de hoofdstad ge
stuit was. Op een financiële bijdrage van stadswege, 
zo erkent nu De Pélichy, valt niet te rekenen,

'en zulks kan te minder bevreemden, wanneer men 
nagaat dat de groote meerderheid van Amstels 
ingezetenen er niet alleen geen het minste belang bij 
kan hebben of er, in hunne stad, een bisschop al of 
niet resideert, maar ook, ten deele. zoo niet met 
leede oogen, dan toch met onverschilligheid, de 
plaatsing van den Zetel aldaar, zullen aanzien.
Het is alzoo niet te verwonderen dat het Stedelijk 
Bestuur zich huiverig toont om, uit de stadskas, eene 
instelling te helpen daarstellen, d;e, als het aan de 
keuze van dat bestuur stond, welligt, nimmer binnen 
deszelfs muren, zou gevestigd worden"(46).

- Na zoveel gastvrijheid en vrijgevendheid kan het 
niet verbazen, dat de rapporteur moet constateren dat 
van Provinciale Staten van Noord-Holland nog minder 
te verwachten is.

Ook over het verkrijgen van noemenswaardige par
ticuliere bijdragen heeft hij zijn twijfels, gezien 
het geringe animo voor een bisschop binnen de muren.
Het rijk, zo concludeert De Pélichy vervolgens, zal 
dus wel in zijn eentje voor de kosten moeten op
draaien. Deze, zo valt te vrezen, zullen hoog zijn 
daar Amsterdam als hoofdstad des lands niet met ge
bouwen van ondermaatse kwaliteit afgescheept mag 
worden. En door de zwakke ondergrond zal alleen de 
fundering hier misschien al zo veel kosten als el
ders een hele kathedraal! 19
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PLAAT I.
GRONDEN.

Fig. 1, «. GEDEELTEN VAN DEN HEIGROND.
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De oppervlakken van den grond voor den aanbouw 
van de R. C. kerk JHnyzes en Jiiirm, laadden wij op 
de bier voorgestelde wijze ingedeeld; zoo dat wij vol
gens dit plan noodig hadden 472 masthoornen of heipa
len, van welke de lengte bepaald was op 13 ellen; eenc 
cl van den kop zwaar 26 a 28 duimen, benevens nog 
10 korte palen onder de kolommen van het zangkoor. 
Men berekende dat de palen doorgaans de voornoemde 
lengte behooren te hebben, ofschoon dezelve niet dan 
met veel moeite, door den vastbezetten bovengrond, 
op de bepaalde diepte of sluik zijn ingedreven.

Het was niet te betwisten of de grondslagen van 
zoodanig belangrijk gebouw moesten met alle voorzor
gen gelegd worden, ten einde de schroomelijkste ge
volgen in de toekomst voortekomen. Wij voor ons 
twijfelen niet of dat gedeelte der constructie zal de 
vereischte soliditeit wel hebben.

Onderscheidene wis- en waterbouwkundigen hebben 
daaromtrent formulieren geleverd, ten einde door mid
del daarvan te kunnen afleiden, wat de dragt van een' 
paal zou kunnen zijn. Zij brengen daartoe in bereke
ning het zakken van den paal in den laatsten slag, de 
zwaarte van bet heiblok en de ruimte, welke hetzelve 
doorloopt, en stellen de zaken aldus voor: Het qna- 
draat uit de zakking van dot paal staat tol de ponden 
van bet heiblok — bet quadraat nit de snelheid der 
hoogte tot. de ponden dragts.

De kespens van greenen hout, warm zwaar 15 bjj 31 
duim , de fondering-platen, dik 10 duim, benevens de 
noodige schnifribben zwaar 15 bij 20 duim en koppel- 
bouten, gelijk bet bestek van aanneming bepaalde.

PLAAT I.
Fig. 1,6. Stélt voor den aanleg van bet metselwerk 

op de fondering-platen. Dezelve is als volgt:
De voorgevel, benevens de muren voor het portiek, 

de portalen in de beide zijmuren, de achtergevel en 
altaarnis zijn allen ter zwaarte van vier steenen.

De vier penanten voor de kolommen van den voor
gevel zijn tien steenen in bet vierkant.

De penanten voor de 8 kolommen ïn de kerk aebt

en een halve steen in bel vierkant.
En de twee penanten voor de twee kolommen onder 

het zangkoor, vijf steenen in het vierkant.
Al deze fondaments-muren zijn, met uitzondering 

van de penanten voor de kolommen van den voorge
vel , welke vierkant en te lood moeten opgaan, en de 
muren van den voorgevel, welke aan de buitenzijden 
mede te lood moeten opgaan, met twee gelijke snijdin
gen ter wederzijde van een klizoor, lol op de hoogte 
van 180 boven de fonderings-vlocr van waalsche boe- 
ren-graauwe moppen in basterd tras.

PLAAT I.
Fig. 2, «. Stelt de zwaarte der muren op de hoogte 

van den beganen grond van den kerkvloer voor. Hel 
gebouw heeft op deze hoogte eenc lengte van 44 ellen 
builen de stoep tredende, bij eene breedte van 22.75 
ellen, alles buitenwerks.

Verscheidene wis- en waterbouwkundigen hebben de 
dikte van de muren volgens wiskundige regelen trach
ten te bepalen, en zijn tot dat einde begonnen met 
nategaan de verschillende drnkkingen, de doode cn 
levende krachten , hel zij van dragt of persing, winden 
en stormen, loopende cn staande rivieren, die zooda
nige muurwerken van hunne plaats zouden kunnen 
verdringen (*,. Daarna hebben zij den aard der ma
terialen cn derzelver sterkte door proeven cn waarne
mingen onderzocht, en de uitkomsten daarvan als 
grondslagen hunner berekeningen aangenomen.

Dal deze berekeningen van groot belang zijn in de 
bouwkunde, inzonderheid bij bet maken van grootc 
gebouwen, gelijk kerken, torens, arsenalen, tuig- en 
raadhuizen, zal een ieder gereedelijk toestemmen. Bij 
het bouwen van burgerhuizen evenwel kan men soortge
lijke berekeningen niet altoos in praktijk brengen, de
wijl de verschillende balklagen, tot het getal verdie
pingen benoodigd, het behoorlijk ankeren cn koppelen 
van dezelven, dc verbinding der binnenmuren enz., 
in deze vele veranderingen kunnen veroorzaken.

Het was evenwel op grond dezer onderzoekingen, 
dat wij ten sterkste aandrong en op het verzwaren der zij-

(* j Wei» zie biervfW k k ii»sot ntnnrn enz. 21



muren, die dan ook op ons aanhoudend verzoek, de 
nader voorkomende zwaarten verkregen hebben.

Op de hiervoren beschrevene fonderingen werden 
opgetrokken, in de eerste plaats:

Een trasraam, hoog 1.60 ellen van vlakke klinkers 

in sterke basterd tras, als:
De voorgevel, bènevens de muren van het portiek, 

de portalen en altaarnis, zwaar steen.
De beide zijmuren uit de tweede snjjding opgaande 

met drie steenen, benevens aan iedere zijde twee bui
len pilasters, als conlcrforten aangebragt, de 4 penan
ten voor de kolommen in den voorgevel, 10 steenen in 

het vierkant.
De buitenmuren van de sakrislijen ter wederzijde 

van de altaarnis, zwaar 2 steenen.
De achtergevel met de uitspringende hoeken, zwaar 

2 steenen.
De acht kolommen in de kerk, zwaar 7 steenen in 

het vierkant.
De verdere hoogten als volgt:
De voorgevel met de beide zijmuren, de muren voor 

het portiek en de portalen of torenmuren, zwaar 2J 

steen.
De beide zijmuren van het portiek tot aan de sakris- 

tjjen optelrekken tot de hoogte van het zangkoor, of 
6.05 el, zwaar 3 steenen, hooger 2| steen, met binnen- 
en bui ten-pilasters, zoo als bij Plaat I, Fig. 2, b te 

zien is.

PLAAT I.
Fig. 2, b. Stelt den grondslag van de zwaarte der 

muren en derzelver verdeeling op de hoogte van het 
zangkoor voor.

Men ziet uit deze teekeningen, dat deze kerk geene 
gaanderijen in zich bevat, maar -ter zijde van het 
hoogaltaar twee tribunes tot bijzonder gebruik; zullen
de insgelijks twee tribunes boven elkander aan weder
zijde van het zangkoor geplaatst worden. Men zie 
Plaat IV, Fig. 1 en 2, zijnde de doorsnede over de 
ljjnen C. D. E. F.

PLAAT II.
Fig. 1. Stelt voor den voorgevel met dcszelfs fraaijc 

torens, ter hoogte van circa 40 ellen, het sousbassc- 
ment en de treden hieronder begrepen. Het vooruit
springende portickc, waaronder zich de hoofdingang 
benevens twee zjjingangen bevinden, wordt geschraagd 
door vier «Ionische kolommen van excausinsche steen, 
hebbende voor diameter 140 el.

Midden op deszelfs front zal het beeld des Zaligma
kers geplaatst worden, en ter wederzijde daarvan, die 
der Apostelen pe t r u s en pa u l u s ; terwijl de torens met 
de beeldtenissen der vier Evangelisten prijken zullen.

Ter wederzijde zullen marmeren schilden, en boven 
den hoofdingang het zinnebeeld der kerk, of iets der

gelijks geplaatst worden.
22 De grond van het frontispies zal in relief het orde-

wapen van de geestelijken dier kerk dragen, en des
zelfs fries het volgende laljjnsche jaarschrift ter lezing 

aanbieden:
q Uj e f UIt  a Sj e ’CLIs s Ub s Ig mo  MoYsls e t  a ü r o r  

s t a t  s a LVa t o r ï r e n o Va t a ILLUs t r Io r v e ü e s .

PLAAT II.
Fig. 2. Zjjnde de achtergevel aan de zijde van de St. 

Anthonie Breestraat. Gelijk de voorgevel de nieuwe 
wet, zoo zal het front van den achtergevel de oude wet 
voorsteUen. Dit front, dat ter wederzijden, op twee 
pilasters van Benthcimcr steen rust, zal den koperen 
slang uit de woestijn voorsteUen, met de beelden van 
mo ïs e s en a ü r o n ter wederzijden; terwijl lager in het 
midden, (gelijk men zegt), het beeld van me l c h iz e - 
d e c h zal geplaatst worden.

PLAAT III.
Stelt de doorsnede voor over de lijnen A en B, 

waardoor men het geheele inwendige van de kerk kan 
overzien, geljjk het kapwerk, de torens ter zijde, de 
tribunes in de altaarnis en het grondwerk onder den 
vloer der kerk.

PLAAT IV.
Fig. 1. De doorsnede over do lijn C. D., of do stand 

van het hoog altaar, en ter zjjdc de kleine altaren. 
Boven deze en ter zijde van het hoog altaar zijn nissen 
aangebragt, tot plaatsing van nader te verkiezenc 
beelden, waarvan eene menigte goede, gelijk ook zeer 
uitmuntende schilderijen, uit het oude kerkgebouw 
herkomstig, voorhanden zjjn.

PLAAT IV.
Fig. 2. Doorsnede over de lijn E. F. of gezigt op 

het orgel en zangkoor, benevens de tribunes, waarvan 
vroeger reeds gesproken is.

Men ziet lderuit, en inzonderheid uit de grondteeke- 
ning, Plaat I, Fig. 2, dat hare kruis gewelven, ongeveer 
19 ellen wijd, rusten op vier kolommen van Corinti- 
sclie bouworde, welker fraajje kapitelen bewerkt zijn 
naai- hel model van het beroemde Pantheon te Rome. (*)

PLAAT V.
Fig. 1. Zijnde de doorsnede over de lijn G-II, be

vallende de inwendige betimmering van een der torens.
Fig. 2. De doorsnede over de lijn I - K of de bewer

king over de andere zijde.
Fig. 3, 4, 5 en 6. SteUen de verschUlende balklagen 

of legeringen voor, geplaatst op de hoogten bij Fig. 2 

aangewezen.
Fig. 7 en 8. Zijn de doorsneden over de lijnen A - B 

en C-D, in welke men al de over elkander gebragte 
balken zien kan, welke balkwerken aUcn van greenen 
hout, op de verschillende verdiepingen in verband 
doorloopende zijn.

(•) Zie platen VIII en X tan mijn nraegor iiilgcgeYon werk , getiteld 
jdnlique en moderne Bouwkundige ontwerpen enz. 1828.

Eindelijk zij liet ons vergund nog liet een en ander medete- 
deelen omtrent den oorsprong van liet werk , den opbouw, en 
de handelingen van den Wel-Ecrw. Heer Pastoor en liccren 
gecommitteerden ten onzen opzigte.

Eene vriendelijke hand had uit liefde voor de goede zaak, aan den Wel-Eerw. Heer Pastoor 
het plan geleverd, dat door wijlen den Wel-Ed. Heer J. de Greefin leven stads architect te 
Amsterdam, was vervaardigd geworden, voor een kerkgebouw, dat voor den destijds ver
wacht wordenden bisschop zoude geplaatst geworden zijn op de Nieuwe Markt.

Dit plan had, even als nu de nieuwe Moyses en Adron kerk, twee torens, en dus één* 
meer dan gewoonlijk, waarin de Heer Pastoor bijzonder genoegen scheen te nemen.

Een bekwaam architect uit Leiden werd in de eerste plaats belast met het formeren van 
een dergelijk plan, ingerigt naar de grootte van het terrein voor het nieuwe kerkgebouw 
bepaald.

Ijiter werd dan ook mijn zoon W. J. J. Offenberg, als lid van die gemeente, aangezocht 
tot het maken van plannen met onderling overleg.

Deze werden geleverd bij wijze van staalkaart, en daaruit werd cr één gekozen, en in 
het net gebragt, hetwelk lang, en bij onderscheidene gelegenheden beeft gediend ter be- 
zigtiging van de gemeente en anderen, tot dat wij hetzelve in den volsten zin van het woord 
versleten terug ontvingen.

Weinig tijds daarna besloot de Wel-Eerw. Heer Pastoor, den Wel-Ed. Heer J. F. Suys te 
Brussel te raadplegen over het plan van den leidschen architect en dat van mijnen zoon.

De neer Pastoor gaf destijds te kennen, dat cr volgens het zeggen van den heer J. F. 
Suys, veel goeds was in het plan van mijnen zoon, dat met onderling overleg gemaakt en 
geleverd was; doch zijn Ed. bragt den Wel-Eerw. Heer Pastoor op een ander denkbeeld, na
melijk , om de kerk wat te verbreeden en de galerijen er uittelatcn; met welk plan dc heer 
Suys als nu verzocht werd zich bezig te houden.

De plannen ten dien einde door genoemden heer bij wijze van schetsen overgezonden zijn
de , werd de heer architect van Leiden verzocht, daarvan teekeningen in het net te maken, 
en een bestek -en eene begrooting van kosten te vervaardigen, welk een en ander ook gele
verd werd.

Doch weldra ontstond er verschil met den heer architect en men besloot, het koste 
wat het wilde, zich van hem te ontslaan, hetgeen dan ook voor eene som van ruim twaalf 
honderd gulden gelukte, hetgeen voorzeker geen bewijs is van een zuinig gebruik der zoo 
zuur bijeen verzamelde gelden, zoo van de gemeente, als van andere Roomsch Cathol ijken 
binnen en buiten deze stad, waartoe wij zelven voor ƒ 100,00 hadden bijgedragen.

Nu werden wij, die onder het oog van den Wel-Eerw. Heer Pastoor enz. de nieuwe Igna- 
tius kerk, of de zoogenaamde Zaaij er , tot algemeen genoegen in eenen zeer korten tijd had
den daargesteld, aangezocht, om ons met de werkzaamheden intelaten. . Wij bedankten 
daarvoor echter, omdat wij wisten, dat dc architect van Leiden een zeer bekwaam man 
was; terwijl het gebeurde in de zaak ons toch reeds tegenstond, cn wij in hooge mate 
onze bezigheden hadden. Doch op het aanhoudend verlangen en dc stellige verklaring van 
den Wel-Eerw. Heer Pastoor, dat zijn Wel-Eerw. van den vorigen architect af was, cn dat wij 
zijn Wel-Eerw. daarmede onbedenkelijk veel genoegen zouden doen, cn zijn Wel-Eerw. wanneer 
wij ons met het werk inlieten, gerust zou wezen, namen wij de ons zoo dringend aangebo
dene taak op ons, onder beding van schadeloosstelling voor den tijd, welken wij besteden 
moesten voor eenen aanbouw, die meer dan drie jaren duren moest.

Deze schadeloosstelling werd bepaald op naauwelijks één cn een vierde percent, zijnde 
een vierde van de gewone belooning, en daarop volgde nu onze schriftclijkc aanstelling, 
bij wijze van een wederzijds verbindend contract.

Dadelijk gingen wij over om met den mccstcn spoed alles in gereedheid te brengen wat 
noodig was, om de vereischte autorisatie van de hooge regering te verkrijgen. Doch cr ver
liepen ongeveer drie maanden, alvorens men de verlangde autorisatie met de benoodigde 
stukken van het gouvernement ontving. Nu moesten wij al onze krachten inspannen om het 
bestek, dat men nu besloot te laten drukken, voor de pers gereed te maken, en daarin al 
die verbeteringen te brengen, welke wij begrepen, in het belang van den aanbouw noodig 
te zijn. Dit geschiedde dan ook, doch altijd onder goedkeuring van den Wel-Ecrw. Heer 
Pastoor.

En welke waren nu deze verbeteringen?
Ten eerste, het plaatsen van zestig palen meerder in het grondwerk, dan volgens het 

eerste bestek bepaald was.
Ten tweede, het veranderen der kespen van dennen in greenen hout.
Ten derde, om den kerkvloer in stede van vijf duims dennen, van gladde zes duims gree

nen hout te nemen.
Ten vierde, het stellen van massieve hardsteenen kolommen, in het front van den voorge

vel, in plaats van gemetselde en gepleisterde, en de bekleeding van den geheelen voorgevel 
met Bcntheimcr steen.

Ten vijfde, het aanbrengen van meerder hout cn ijzerwerk aan cn in de beide torens.
Ten zesde, dc zolderbalken eene palm zwaarder te stellen, dan door den heer Suys 

was bepaald. Zie Plaat IV, Fig. 1 en 2, letter b.

Ten zevende, het naderhand verzwaren der zijmuren cn het maken van gelegenheid tot 
het plaatsen der galerijen.

Ten achtste, het verzwaren van dc bekleeding der kap, in plaats van drie duims dennen, 
in vier duims greenen hout, en vele andere zaken meer.

Doch nimmer hebben wij zijn Wel-Eerw. kunnen bewegen om dc zolderbalken in plaats 
van dennen van greenen hout te nemen, ofschoon wij zijn Wel-Ecrw. uitdrukkelijk onder 
het oog hebben gebragt. dat wij zeer weinig met hel dennen hout op hadden, en aan de 
zoo eveugenoemde kerk de Zaaijer, geen duim dennen hout gebruikt is. Thans echter

verspreidt men, dat ons het verwerven van deze verandering ons slechts een woord had be
hoeven te kosten, hoewel zijn Wel-Eerw., iu de deswege gevoerde gesprekken, ons deze 

tegenwerping gemaakt heelt, dat de kerk in Leiden ook wel van dennen hout was, en dat 
de verbeteringen, waartoe zijn Wel-Eerw. op onze voordragt besloten had, reeds zoo aan
merkelijk waren enz.

Door menigvuldige en ontijdige raadgevingen (daar het in zulke zaken nooit aan ontbreekt) 
aangezet, begon men vervolgens eerst door vreemde handlangers tusschentijds aanmerkingen 
te zoeken op de kwaliteit der verschillende houtsoorten. Men stelde extra keurmeesters aan, 
welke vooraf verklaarden, kennis te hebben van hout, en van niets anders dan hout, en in 
dat vak te zijn groot gebragt. Deze kennis moet echter zoodanig verstaan worden, dat zij 
geleerd hadden de balken op elkander te stapelen, de kromme, kleine cn raauwc onder iu 
dc vlotten cn de gladde boven op te plaatsen, om op die wijze, gelijk helaas! zoo veel ge
schiedt , de tweede hand in den houthandel het best te bedriegen. Van gezaagde houtwaren 
hadden deze personen volstrekt geene kennis; [NB. bet waren houtvlotters] dit bleek telkens 
uit hunne handelingen; want hetgeen dc eene weck was goedgekeurd, werd de andere 
week of den anderen dag weder afgekeurd, gelijk men niet ontkennen zal, dat zulks dan 

ook aan den Wel-Eerw. Heer Pastoor door onpartijdige deskundigen is onder het oog gebragt.
Zoodanig waren de zaken gesteld, toen een gedienstige handlanger, van buiten gezocht, 

op ongelegene tijden het werk bekroop, en overlegde, om dc door ons zoo geheel bereken 
de, beredeneerde cn in werking gebragte zaak overtenemen, cn den aannemer wat meer 
gestreng nategaan, als ware hij met deze aanneming door de traiterige behandeling, welke 
hij moet ondervinden, niet ongelukkig genoeg.

Tc gclijker tijd begon dc Wel-Ecrw. Heer Pastoor zelf te ordonneren en veranderingen te 
maken, waarvan wij in der tijd aan dc bevoegde autoriteit kennis hebben gegeven, en 
waarvan wij inderdaad een belangrijk tafereel zouden kunnen ophangen. Zijn Wel-Ecrw. 
werd dan ook zeer onvergenoegd, toen dc aannemer hem verwees op art. 6 der algcmecuc 
voorwaarden van het bestek, dat onder anderen van den volgenden inhoud is:

» De aannemer is vcrpligt, ten aanzien van Icvcrantien, constructicn cn uitvoeringen,
» welke in dit bestek beschreven zijn, zich ten stipte te onderwerpen aan dc orders en 
» aanwijzigingen, welke aan hem door den architect, die met deze opbouw belast zal zijn,
» zullen gegeven worden, buiten dewelke geen gehoor of executie gegeven zal mogen 
i> worden aan ccnigc orders of wijzigingen, hoe ook genaamd.

i» Ingeval cr ten deze opzigte cenig verzuim of desorde ontdekt mogt worden, zal dc aan- 
» nemer daarvoor telken reize verbeuren eene boete van f 60,00; terwijl alle miswerking,
» gebrekkige plaatsing of verbinding vun cenig stuk of deel der constructie hoegenaamd ,
» verbeterd cn veranderd moet worden, cn hij des onverminderd, voor alle nadeel of tijds- 
» verzuim, dat de herstelling aan zoodanige desordc of onvoorzigtigheid moge ten gevolge 
» hebben, zal aansprakclijk zijn."

Dit artikel stond den Wel-Ecrw. lieer Pastoor geweldig in den weg. Zijn Wel-Eerw. wilde 
zoo gaarne met den duimstok in dc hand het werk rondloopcn en ordonneren. Wanneer cr 
verkeerde orders gegeven waren, cn zich ten gevolge daarvan naderhand gebreken geopen
baard hadden, zou men die op onze rekening gesteld hebben. Wij herhalen het nog ccns, 
alles, van ouder tot boven, van achter tol voor, was met zorg berekend; dc bestellingen 
waren allen gedaan; zelfs waren ten onzen koste, mcnschen der zake kundig, dc steen
groeven gaan bezigtigen, om met den-aannemer het transporteren der bouwmaterialen ter 
dier plaatse in overweging te nemen, om dc hoegrootheden derzelver daarna cenigzins 
te wijzigen. Dc dagelijksche opzigters waren met alles bekend gemaakt, cn nu dacht 
men kondc wij gemist worden, om voor een ander plaats te maken; terwijl men zelfs 
meent ons de betaling te kunnen weigeren, zoo dal wij om dezelve te verwerven onze loc- 
vlugt tot regt maatregelen moeten nemen.

Intusschcn dagen wij den Wel-Eerw. lieer Pastoor cn verdere hccrcn gecommitteerden dier 
gemeente uit, om aantetoonen, dat wij ons in deze onze betrekkingen immer aan ccnigc 
kwade trouw hebben schuldig gemaakt. Dit was trouwens ook ónmogelijk, daar er altijd 
twee opzigters door ons voorgedragen cn door den Wel-Ecrw. lieer Pastoor aangesteld cn ge
salarieerd , met het bestek in de hand, van den vroegen morgen tot den laten avond, op 
het werk tegenwoordig waren, cn hun best deden, om alles naar genoegen te regelen. En 
dat deze opzigters hierin getrouw waren, is ook daaruit blijkbaar, dat beiden nog in die 
zelfde betrekking werkzaam zijn. Maar ook wij zelven hebben hel bewijs dat men ons van 
geene kwade trouw beschuldigen kan, daarin ontvangen , dat wij nog zeer onlangs dc vol
gende kennisgeving van den Wel-Eerw. Heer Pastoor ontvingen:

Mijnheer!
» Daar op aanstaanden Vrijdag 16 dezer, dc aanbesteding zal plaats hebben van een nieuw 

» optcrigten gebouw, naast de nieuwe kerk Moyses cn Adron, aan de Joden Breestraat, 
» waarvan dc teckcning cn bestek, dagelijks van des morgens 10 tot des namiddags 4 uren, 
» ter onzer huize op dc Houtgracht zullen te zien en- te lezen liggen, wordt U£d. van wege 
» dc commissie ad hoe hiertoe ten vriéndelijkste nilgcnoodigd.

» Donderdag 8 dezer, zal tevens dc voorloopigc aanwijzing iu loco plaats hebben.
» Amsterdam, 6 Augustus 1839.

» De commissie voornoemd,
(was geteckcnd) A. II. v a n ti I E S E N, Pastoor."

Wij hebben gemeend aan ons zelven, deze korte ontwikkeling van hetgeen plaats gehad 
heeft, verschuldigd te zijn, bij de uitgave van dit werk medetedcclcn, ten einde alle ver
keerde redeneringen ten onzen opzigte, die sedert lang in omloop zijn te stuiten; wij zijn 
daartoe ondanks ons zelven overgegaan , omdat enkele redeneringen, gevoegd bij eenen be
langrijken invloed, (*) ons helaas! maar al te veel schade kondc toebrengen.

( * ) Sten bcrkoniio onder anderen bereids , dien invloed in do partijdige beschrijving der R. C. kerken te 

Amsterdam. Zie do Aardbol 3do doel, jaargang 1839, bladxijdo 62 en 63.
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Epiloog

En dan gebeurt er niets meer. Het laatste woord was 
als altijd aan de koning, maar Willem I is nooit meer 
aan zijn laatste woord toegekomen. De direc- 
teur-generaal heeft waarschijnlijk niet eens ant
woord gekregen. Al zijn moeite was voor niets, want 
de loop van de geéchiedenis heeft de uitvoering van 
het Concordaat verhinderd. Reeds de benoeming van 
de Belgische bisschoppen had tot de nodige conflic
ten tussen koning en curie aanleiding gegeven, om-dat 
Willem I voor de daar openstaande posten geen 
landgenoten - als te fanatiek geacht - wenste, maar 
de betreffende personen bij voorkeur op Pruisisch 
grondgebied zocht (47), wat voor het Vaticaan, dat 
met de verlichte Duitse geestelijkheid weinig op 
had, ten enen male onaanvaardbaar was(48).
De opstand in de Zuidelijke Nederlanden, juist 
enige weken nadat De Pélichy bovengenoemd rapport 
had ingediend, zette de verdere voortgang defini-tief 
op losse schroeven. Op 25 augustus vlogen na de 
opvoering van de opera La Muette de Portici in 
Brussel de eerste stenen door de lucht, en sedert
dien had de koning wel wat anders aan zijn hoofd.
Drie maanden later bestond het Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden niet langer.
Daarmee verdween ook de bisschop voor Amsterdam 
uit het zicht. Het vinden vkn een oplossing voor 
de zuidelijke rijkshelft had altijd centraal ge
staan bij Willems onderhandelingen met Rome, Hol
land was steeds als bijzaak beschouwd. Anders dan 
voor het katholieke Zuiden, dat bij verdere vertra
ging geheel zonder episcopaat dreigde te komen zit
ten, had de regering hier geen specifieke haast ge
boden geacht. De oude situatie met apostolisch vi
carissen en aartspriesters kon nog wel even blijven 
voortbestaan. De interesse van de Nederlandse cle
rus - de genoemde functionarissen vooraan - was 
toch al nooit erg groot geweest(49), en in het be
houden deel van zijn koninkrijk zag Willem I het 
herstel van de bisschoppelijke hiërarchie op een 
zijspoor geraken. De uitvoering werd opgeschort in 
afwachting van een staatsregeling met België en die 
zou nog lang op zich laten wachten. De Amsterdamse 
zaak bloedde dood. Het Oudemannenhuis bleef nog een 
tiental jaren oudemannenhuis, het pand op de Heren
gracht werd in 1831 voor onbepaalde termijn ver
huurd aan de Nederlandsche Handelsmaatschappij, en 
de Nieuwmarkt bleef van de haar toegezegde kathe
draal verstoken. Vijf jaar na de Belgische revolu
tie werden tenslotte de "6 stuks plannen van de 
Cathedrale kerk afgegeven aan Z. Exc. den Heer 
Direkt. Generl. den 16 November 1835" (50) en bij-gezet 
in diens geheim archief. Daar zijn zij goed honderd- 
vijftig jaar later teruggevonden. (wordt vervolgd)

Alle afbeeldingen zijn, met uitzondering van nr.2, van de auteur.

*) Thomas von der Dunk.
De auteur zal binnenkort zijn studie 
Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam 
voltooien. Van zijn hand verschenen reeds eerder als 
doctoraalscripties twee studies over 
Waterstaatskerken in Gelderland, en 
over classicistische torens ten tijde van de
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NOTEN

Gebruikte afkortingen:
B.B.H. = Bijdragen Bisdom Haarlem.
BinZ = Archief Binnenlandse Zaken (in ARA).

DG = Directeur-generaal.
G = Gouverneur.
GAA = Gemeente Archief Amsterdam.
K = Koning.
M = Minister.
KNOB = Bulletin van de Koninklijke Nederlandse

Oudheidkundige Bond.
NNBW = Nieuw Nederlandsch Biografisch Woor

denboek.
PB = Archief Provinciaal Bestuur (in RANH).

PC = Permanente Commissie.
R.K. Ere = Archief R.K. Eredienst (in ARA).
SvS = (Archief van de) Secretaris van Staat

(in ARA).

Voor een korte biografie van de meeste in dit artikel 
voorkomende politici zij verwezen naar: red: MOLHUYSEN, 
P.C., Blok.P.J.J., Nieuw Nederlands Biografisch 
Woordenboek, 10 delen, Leiden 1011-1933.

1. Zie hierover: VREGT, J.F., “De kerkelijke Goederen 
en de Staatsregeling van 1798”, B.B.H. XII (1884), 
deel I [Geschiedenis van de Naasting der kerken te 
Amsterdam], p.232-294; LOOS, J.C. van der, '"'Naasting 
van kerken te Amsterdam", B.B.H. Uil (1936), p.241-250; 
NOORDELOOS, P., "Naasting van kerken te Amsterdam in 
1808", B.B.H. II (1939), p.52-111.

2. Over Theodorus MOLKENBOER (Rijnsaterswoude 
6-11-1796 -Leiden 11-12-1863) is, hoewel één der 
meest productieve kerkenbouwers van het midden van 
de 19de eeuw, verbluffend weinig bekend. Vanaf de 
jaren ’20 als aannemer en timmerman werkzaam, 
ontwierp hij al snel drie forse kerken in Leiden
(St. Petrus, 1835-36; Hartebrug 1836-37; 
en Mon Père, 1838), waarmee een rij van vijftig 
kerken nl. in Noord- en Zuid-Holland (het bisdom 
Haarlem), zowel in neogotische en neoromaanse, als 
in neoclassicistische en neobarokke trant inzette, 
welke eerst met zijn dood na dertig jaar eindigde.
--Voor meer informatie zie HANSEN, E., tussen 
latwerk en gips [architect Theo Molkenboer en de 
R.K.kerk van Overveen], doet. scriptie RUL, Lisse 
1984.

3. Van Straaten spreekt in zijn plaatwerk over de 
Mozes en Aaron [zie verderop in de tekst] op p.7 
wel slechts van een 'bekwaam architect uit 
Leiden", maar hiermee is ongetwijfeld Molkenboer 
bedoeld.

4. Hier opgenomen als bijlage.

5. Aartsbisschop Méan van Mechelen. - Het benoemen 
van nieuwe bisschoppen had Willem I in afwachting 
van de sluiting van het concordaat geweigerd.

6. Er circuleerden in deze jaren vele projecten: Zo 
werd in 26 eerst aan een aartsbisdom Utrecht met 
bisdommen Groningen, Haarlem en Den Bosch 
gedacht, en werden laterin t jaar door De Celles 
twee andere projecten ingediend: voor een 
aartsbisdom Mechelen met bisdom Amsterdam, en 
voor een aartsbisdom Utrecht met bisdommen Den 
Bosch en Haarlem.

7. Brief DG aan K, 4-8-1830, R.K.Ere 1180,geh.doss.62.

8. Brief Copes van Hasselt aan DG, 25-6-1830, R.K.Ere 
1180, geh.doss.62. -- Het denkbeeld van de 
verplaatsing van de zetel van het provinciaal 
bestuur is door de M overgenomen, blijkens:
Klapper op de Geheime Index van BinZ,
1831-36, BinZ 82, p.l. 9. Daarvan getuigt na 
sluiting van het Concordaat de brief wisseling 
tussen SvS en de Duitse historicus B.G.Niebuhr 
(1776-1831, als voorm. Pruisisch gezant te Rome 
betrokken bij de onderhandelingen over een 
concordaat voor Pruisen, nadien woonachtig in 
Bonn) in 1829-30, waarbij de laatste op verzoek 
van Willem I tevergeefs de domkanunnik Maybaum 
voor deze post benaderde. Voor correspondentie zie 
SvS 6840.

10.Daaronder namelijk: T. DOTRENGE (1761-1836), 
voorm.Vonckistenleider, nu één der liberale 
voormannen; gold als grote vijand van het Vaticaan 
(ALBERS, SJ,P., Geschiedenis van het herstel der 
Hiërarchie in de Nederlanden, Nijmegen 1902, I 
p.231). - A.P. RAOUX (1758-1839), al sedert de 
tachtiger jaren een bekend Jozefinist. - L.A.
REYPHINS (1767-1839), die voor Capaccini 
slechts in naam als katholiek gold(ALBERS,l.p.281).
- Voorts P. van Ghert [zie noot 11], Gaissier en 
P.A. van Meeuwen.

H.Pieter Gabriel van Ghert (Baarle Nassau 17-3-1782
- Den Haag 19-3-1852): studeerde bij Hegel in 
Jena, promoveerde 1808 te Leiden. Werd 1816 
commissaris bij R.K.Eredienst,
later als referendaris van de Raad van State aan 
dit dep.toegevoegd, 1827-44 secretaris van de PC. 
Had als vrijzinnig katholiek belangrijk aandeel 
bij totstandkoming van het Collegium Philosophicum 
te Leuven in 1825. Werd na 1830 als slachtoffer 
van Willem I’s verzoeningspolitiek met de R.K.
Kerk uitgerangeerd.

12. Volgens ALBERS, o.c. [noot 10], I, p.58.

13. Rapport PC, 31-12-1829, als geciteerd bij: ALBERS, 
o.c. [noot 10], I, p.342.

14. ALBERS, o.c. [noot 10], I, p.344.

15. Zie noot 13.

16. Notulen PC, 22-10-1827, R.K.Ere 367, p.69-70.

17. De daarop volgende correspondentie tussen G en M 
in najaar 1827 is voor grote delen al gepubliceerd 
bij: HOECK SJ, F. van, "Amsterdam, Bisschoppelijke 
Residentie, 1827", B.B.H. LX (1948), p.206-220.

18. Bedoeld is Charles LEBRUN (1739-1824), hertog van 
Piacenza en gouverneur-generaal van Nederland 
t.t.v. de inlijving
bij het Franse keizerrijk 1810-13. - Voor het 
bewuste pand, Heerengracht 40, zie: Vier eeuwen 
Heerengracht, Amsterdam 1976, deel II p.408.

19. Brief G aan K, 7-11-1827 (geh.), R.K.Ere 343:
13-11-1827 no.1.

20. Idem. - Men denke aan de als eerste mogelijkheid 
genoemde confiscatie van de Grote Lutherse Kerk!
Het gemak waarmee de G over andermans kerken 
meende te kunnen beschikken, herinnert sterk 
aan de Franse Tijd, toen Louis Napoleon en 
Napoleon regelmatig kerken van eigenaar 
lieten veranderen als hen dit beter uitkwam.

21. De Greef had hiervoor in 1823 een ontwerp gemaakt, 
afgebeeld bij: EBBINGE WUBBEN, J.C., "Een 
speurtocht door enige archieven naar bouwkundige 
ontwerpen uit het begin van de 19de eeuw",
K.N.O.B. LXII (1963), pl.19.

22. Brief G aan BinZ, 13-11-1827 no.561, PB 2833, 
geh.doss. 150.

23. Ibidem.

24. Zie noot 22. - De naam van De Greef valt hier voor 
het eerst.

25. Die combinatie kan enigszins verbazen gezien de 
persoonlijk niet beste verstandhouding tussen 
beide heren. Tets gold als zeer gematigd, en was 
bevriend met vooraanstaande katholieken als C.L. 
baron van Wijkerslooth (president
seminarie Warmond, 1833-51 wijbisschop voor de 
Hollandse Missie) en C.R.A. van Bommel (oprichter 
seminarie Hageveld, 1829-52 bisschop van Luik).
Tets verzette zich zozeer tegen de sluiting van 
Hageveld door de regering "dat de sluwe van 
Ghert het niet voorzichtig vond, zich tot hem te wenden" 
m.b.t. de kwestie van de uitzetting der reguliere priester 
in 1826 (ALBERS, o.c. [noot 10], I, p.83,121-122).

26. Brief G aan BinZ 8-12-1827, no.563, PB 2833,geh.doss.150.
- Mogelijk gevolgvan de slechte relatie met Van Ghert
[zie noot 25], wat ook wel de reden zal zijn dat Tets, die de 
goede bedoelingen van de regering wantrouwt, op zijn strepen 
staat, en beslist een vinger in de pap wenst te houden.

27. Misschien is het meer dan toeval dat de bouwheer,
G.A.van der LUGT (1775-1851, pastoor sinds 1811) een 
bekend Gallicaans geestelijke en persoonlijke vriend van 
Goubau en Van Ghert (LOOS, J.C. van der, Geschiedenis der 
voormalige St.Catharinakerk te Amsterdam, Amsterdam 1936, 25



Bernadette C.M. van Hellenberg Hubar

p.128-129), op een regeringslijstje met - het Vaticaan niet wel
gevallige - bisschopskandidaten prijkte (zie ALBERS, o.c.
[noot 10,1, p.,274]. - Het is derhalve opvallend dat de pauselijke 
gezant F. Capaccini uitgerekend in de kerk van deze pastoor, 
op 17-3-1829 de lijkdienst voor paus Leo XII bijwoonde 

(ALBERS, I, p.287);

28. Hier was sedert 1814 o.m. het Kon. Inst. van Kunsten en 
Wetenschappen gevestigd. - Verm. een idee van De Greef 
(sedert 1820 lid), want Tets had dit 7-11 -1827 niet als mogelijk

heid genoemd.

29. Men denke aan de reeds genoemde pogingen van rijkswege 
om het aantal staties drastisch (van 18 naar 6) te reduceren.

30. Geheime nota van P.van Ghert, 27-11-1827, bijl. bij BinZ aan 
G, 12-12-1827 no. 3, PB 2833, geh.doss. 150. - De Pélichy zou 
als DG in zijn rapport 4-3-1830 opmerken dat het koor van 
kathedralen elders niet kleiner was dan dehele St. Catharina- 
kerk (zie ALBERS, o.c. [noot 10], I, p.344).

31 Het was, als ook PC in rapport 31 -12-1829 schreef
(zie ALBERS, o.c. [noot 10], I, p.342-343), natuurlijk niet nodig 
de kathedraal voor alle 44.000 R.K. Amsterdammers te 
bouwen.

32.In een geheim rapport had Goubau daarover indertijd gezegd, 
dat vande 18 bestaande kerken er 14 moesten verdwijnen, en 
alleen de Duif, de Pool, de St.Catharina en de Franse Kerk 
behouden konden blijven (DG aan K, 3-5-1822 (geh.), bijl. bij 
DG aan G,4-5-1822, PB 2833 geh.doss. ’Circumscriptie van 
het R.C.kerkwezen’). - met de kerken in de omgeving van de 
Nieuwmarkt zijn verm. het Hert, de Star, en de Mozes & Aaron 

bedoeld.

33. Bedoeld zijn verm. de Posthoorn, de Zaaier en het Stadhuis 
van Hoorn. - zie ook noot 32.

34. Zie noot 30.

35. ALBERS, o.c. [noot 10], I, p. 345,351,354.

36. Brief reael aan G, 21-12-1827, PB 2833, geh.doss. 150. - De 
Pélichy gold als een gematigd katholiek, en genootde achting 
van zowel de gallicaanse als de ultra-montaanse richting 
(ALBERS o.c. [noot 10], I, p.326). - De commissie blijkt buiten 
Tets, Reael en De Pélichy te bestaan uit Hekeman (voorm. 
secretaris vande Kamer van Koophandel), van Brienen Charié 

en Schulp.

37. Brief G aan BinZ, 24-12-1827, PB 2833geh.doss.150.

38. Per KB van 5-10-1829 no.219 kregen de aannemers Helmer 
en Loots hiervoor toestemming. - Ook deze operatie bleef een 
bleef een goed bewaard geheim, getuige het zgn. Heeren- 
grachtboek [zie noot 18], dat II p.408 niets over de bestemming 
tot bisschoppelijk paleis en de vertimmering meldt, en het pand 
voor 1828-3.1 slechts als leegstaand opgeeft.

39. Notulen B&W, 25-1-1828, B&W (GAA no.5166) 14, p.24.

40. Brief Copesvan Hasselt aan DG, 13-6-1830, R.K.Ere 1180, 

geh.doss.62.

hindernissen voor toenadering tot de paus - Van Ghert en Van 
Gobbelschroy - uit de weg te ruimen.

42. Volgens N.N.B.W. IX (1933), p.1113. - Zijn vertrek zal een 
vlotte voortgang ook wel niet ten goede gekomen zijn; zie 
HOECK, o.c. [noot 17], p.219-220.

43. Dat de DG niet gewoon BinZ raadpleegde, verbaasde Tuyll 
zeer (zie brief G aan DG, 25-6-1830. R.K.Ere 1180, geh.doss. 
62), maar hieraan zal wel de slechte verhouding tussen De 
Pélichy en Van Ghert (die als secr. van de PC inzake R.K.Ere- 
dienst op BinZ de dienst uitmaakte) debet zijn [zie ook noot 25!] 
Van Ghert weigerde zelfs na 1830 een deel van het archief aan 
het nieuwe dep. van R.K.Eredienst over te dragen (ALBERS, 

o.c. [noot 10], I, p.340)

44. Brief G aan DG, 25-6-1830, R.K.Eredienst 1180, geh.doss.62.

45.Onder de Nieuwmarkt bleek de 'verwulfde waterkering van 
Amstelland’ te lopen (Brief G aan DG, 25-6-1830, R.K.Ere 
1180 geh.doss.62.

46.Brief DG aan K, 4-8-1830, R.K.Ere 1180, geh.doss.62.

47.In dit verband meent B.G. Niebuhr [zie noot 9] na een tever- 
geefse de Keulse domkanunnik Maybaum voor Amsterdam te 
te strikken, dat de koning in de bisdommen Freiburg/Breisgau 
en Regensburg, 'wo die Wahl wünschenswerter Geistlichen 
viel grsser ist' succesvoller zal zijn (Brief Niebuhr aan SvS, 
15-12-1829, SvS 6840).

48. ALBERS, o.c. [noot 10], I, p.261 -263. De Duitse geestelijkheid 
gold als aanmerkelijk minder bekrompen dan de Belgische, 
aan wie Voltaire, Kant en Hegel ten enen male voorbij waren 
gegaan; men denke aan de starre houding van de bisschop 
van Gent, De Broglie, bij het opstellen van de Grondwet voor 
het Verenigd Koninkrijk in 1815. De ideeën van Willem I, die als 
voormalig vorst van het gesecula riseerde bisdom Fulda
(1802-06) met haar in aanraking was gekomen, sloten in veler
lei opzicht aan bij hetgeen daar leefde (zie COLENBRANDER, 
H.T., Willem I, Koning der Nederlanden, A’dam 1935 II, 
p.251-252).

49. ROGIER, L.J., Katholieke herleving [Geschiedenis van kath- 
katholiek Nederland sinds 1853], Den Haag, 1956, p.16.

50. Als geformuleerd op de omslag van geheim doss.62, R.K.Ere 

1180.

AAN EEN BOOM ZO VOL GELADEN...
Het Kroonberoep van het Cuypers Genootschap inzake Beriage’s Beurs

Isometrisch perspectief, Beurs van Berlage. Herkomst: Ned. PhO Amsterdam.

"Al is 't waar, wat een beroemd Bouwmeester zegt, dat 
de Bouwkunst de eerste en voornaamste der beeldende 
kunsten is, de belangrijkste zelfs der kunsten van den 
vorm, die als middelen gebruik maakt van het silhouet,
't schaduwbeeld, met lijnen, met licht en bruin, halve 
tinten, kleuren, tracht monumenten daar te stellen voor 
de vreugde en 't genot der oogen en om te voldoen aan 
den hoogmoed en trots der menschengeslachten; meer 
waar is 't dat de Bouwkunst is de noodzakelijkste aller 
kunsten, die, hoe afwisselend ook in haar verschijning, 
moet beantwoorden aan de behoefte en noodwendigheden, 
waarvan de verscheidenheid onophoudelijk aangroeit in de 
maatschappij." (P.J.H. Cuypers over de beurs vanBerlage)

O)

Toen Cuypers in 1903 deze uitspraak formuleerde met 
betrekking tot het ontwerpen van nieuwe gebouwen als 
de Koopmansbeurs, had hij vast niet verwacht dat deze 
- in onze tijd averechts vertaald naar een
monumentenbeleid - voor hetzelfde gebouw zo in zijn 
tegendeel zou gaan verkeren. Onder het mom van 
’bruikbaarheid’ werd niet alleen voor een van de 
topmonumenten van Nederland klakkeloos een ver- 
bouwvergunning afgegeven van zegge tien regels, te

vens diende dit cliché als vlag om de uitermate 
povere besluitvorming te dekken. Zoals in het redac
tioneel van de laatste Sluitsteen is meegedeeld is 
het CG afgelopen september tegen de zgn. art. 14- • 
vergunning voor de verbouwing van de Beurs op grond 
van de monumentenwet in beroep gekomen. De vergun
ning werd verleend namens de minister van WVC door de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg (hierna RDMZ) ten 
behoeve van de stichting Beurs van Berlage en het 
Nederlands Philharmonisch Orkest (2). Voor de eerste 
belanghebbende betekent dit dat toestemming werd 
ontvangen voor de verbouwing van de Voorhal aan het 
Beursplein tot restaurant. In dit kader zal het 
middenpaneel van het monumentale drieluik van Jan 
Toorop verwijderd worden. De tweede partij kreeg 
goedkeuring voor haar plannen om de Effecten- en de 
Graanbeurs om te vormen tot Concertruimten en de 
Schippersbeurs - het zgn. middengebied - tot foyer.
Vrijwel onmiddellijk na ontvangst van de vergunning 
werd het werk gestart.
Op het moment van beroep wist het CG niet of de 
termijn van twee maanden waarbinnen dit ingesteld kan 
worden, al dan niet verstreken was. Met een marge 
van vijf dagen bleek dat gelukkig niet het geval te 
zijn. 29 oktober j.l. heeft het CG dan ook de Raad

26 41 .Gevolg van het streven van Willem I om de belangrijkste
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van State zijn nadere argumentatie toegezonden. Begin 
december heeft het CG de Kroon nogmaals nieuwe en 
aangepaste beroepsgronden doen toekomen, want het 
bleek slechts beetje bij beetje mogelijk de 
noodzakelijke gegevens te verwerven in de vorm van 
tekeningen en andere informatie van de RDMZ. Het moet 
gezegd dat het genootschap hierin op voorbeeldige 
wijze medewerking ondervond, met name van de 
afdeling juridische zaken. Wel was het bevreemdend 
dat de RDMZ zelf nog achter de meeste gegevens aan 
moest! Dit onthult iets van de aard van de besluit
vorming die aan de vergunningverlening vooraf is 
gegaan. (3)
Een vervelende bijkomstigheid deed zich voor toen 
de RDMZ aanvankelijk geen gelegenheid zag om 
invulling te geven aan de schorsende werking, die van 
een Kroonberoep op grond van de monumentenwet 
uitgaat. Hoewel de Raad van State eind september al 
de gemeente Amsterdam had laten weten dat er een 
Kroonberoep was ingesteld, dat de werking van de 
vergunning schorste, trok men zich daarvan niets aan 
en werd - in feite illegaal - zonder schroom verder 
gewerkt. Een klacht van het CG bij de Raad van State 
daarover - ondersteund door een schrijven aan de 
minister van WVC ter attentie van de directeur van 
de RDMZ - resulteerde er vlak voor de jaarwisseling 
in dat alsnog het werk door de gemeente werd stilge
legd^). Naar verluidt zullén nu onderhandelingen 
volgen met het CG om te voorkomen dat gewacht moet 
worden tot de behandeling bij de Raad van State. In 
het gunstigste geval zouden deze tot overeenstem
ming kunnen leiden tussen de partijen. Dit wil zeggen 
dat de architect op een aantal punten zijn plannen 
zal moeten wijzigen. In het ongunstigste geval zal 
de zaak uitgemaakt moeten worden door de Kroon.ln- 
middels beraadt de wederpartij zich over de vraag of 
zij al dan niet een verzoek tot voorlopige voorzie
ning zal indienen bij de Voorzitter van de Raad van 
State, met het oogmerk de schorsende werking voor 
een aantal werkzaamheden, of wellicht in zijn geheel 
te doen opheffen. Dat zou overigens een unicum zijn 
in de geschiedenis van de Nederlandse 
monumentenzorg (5).

We laten hier de inhoud volgen van het voornaamste 
stuk, te weten de nadere beroepsgronden van 29 ok
tober 1987. Op de punten waar deze na verwerving van 
tekeningen en andere gegevens niet volledig of ach
terhaald bleken te zijn is in de cursief afgedrukte 
tekstblokken de juiste toedracht weergegeven (6).
Voor de goede orde werd de tekst voor De Sluitsteen 
geannoteerd:

DE NADERE MOTIVERING VAN HET KROONBEROEP

A. De vergunning is onvoldoende zorgvuldig 
voorbereid.

Het CG vernam dat tot verbijstering van resp. 
zijn erelid, prof. dr P.Singelenberg, en zijn 
voorzitter van de kring Amsterdam, mw drs J.Bie- 
renbroodspotRudolph, beiden lid van de Rijkscommissie 
voor de Monumentenzorg, Afd. II van de Monumen- 
tenraad, vergunning is verleend voor verbouwing van de 
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Philharmonisch Orkest. Elementair in dit geval is 
dat dit gebeurde zonder dat de Monumenten raad 
geraadpleegd werd.
In een schrijven aan de Minister van WVC, heeft de 
Rijkscommissie zijn bezorgdheid en onvrede hierover 
kenbaar gemaakt (7). Alleen hieruit al kan men 
concluderen dat deze beslissing niet tot stand 
gekomen is met de bij de zwaarte van de vergunning
verlening passende zorgvuldigheid: De Monumenten- 
raad, c.q. de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, 
is, zoals de monumentenwet stelt, indertijd bij die 
wet ingesteld met als primaire taak de verplichte 
advisering van de minister inzake resp. de plaatsing 
of afvoer van objecten óp dan wel van de rijkslijst 
van beschermde monumenten. Samenhangend daar
mee is het secundair zijn taak om de minister op diens 
verzoek of uit eigen beweging te adviseren over 
andere kwesties inzake de monumentenzorg. Daartoe 
behoren als meest voorkomende vergunningverleningen 
ingevolge art. 14 en 15 van de monumentenwet(8). 
Sedert de invoering van de monumentenwet in 1962 is 
het standaardgebruik om de Rijkscommissie in ieder 
geval te raadplegen bij alle restauratie- en 
verbouwvergunningen die een hoog gekwalificeerd 
monument betreffen.
Men denke bijvoorbeeld aan de restauraties van Paleis 
het Loo te Apeldoorn, de St.- Servaaskerk te 
Maastricht of de verbouwing van het Concertgebouw 
te Amsterdam. In alledrie de gevallen - om vele 
andere niet te noemen - heeft de Monumenten raad de 
minister c.q. de RDMZ geadviseerd. Terecht word dit 
in de besluitvorming rond de vergunningverlening ge
ïntegreerd. Het doet ronduit cynisch aan dat, nu te
genwoordig in de Monumentenraad twee internationaal 
vermaarde Beriage-kenners zetelen - prof.dr 
P.Singelenberg, emeritus-hoogleraar van de Katholieke 
Universiteit van Nijmegen, en prof.dr M.Bock, hoog
leraar aan de Universiteit van Amsterdam, beiden 
gepromoveerd met als onderwerp het oeuvre van 
H.P.Berlage(9) - opeens, tegen de te verwachten pro
cedure in, de Monumentenraad wordt gepasseerd. Zou 
men bij wijze van verklaring de verbouwing van de 
Beurs willen voorstellen als een marginale aanpas
sing, waarvoor men conform interne afspraken de 
Monumentenraad niet behoeft te horen, dan geeft dat 
het nodige te denken over de kwaliteit van de 
planbeoordeling. Zelfs voor een leek is het duide
lijk, dat een verbouwing begroot op 4,5 miljoen 
onvermijdelijk meer inhoudt dan slechts het zijde
lings zo her en der verrichten van enkele ingrepen. 
Overigens beschikte men, blijkens een vraaggesprek op 
Radio 4 d.d. 29 september j.l. met een woordvoerder 
van het Nederlands Philharmonisch Orkest, tot voor 
kort nog niet over de helft van dit bedrag(10).
Ook al kan de overheid formeel niets aangerekend 
worden - de wet schrijft immers het raadplegen van de 
Monumentenraad niet verplicht voor - aan de intentie 
van de wetgever heeft men duidelijk geen gevolg 
gegeven. Door af te wijken van de gangbare procedure, 
die er in voorziet om bij vergunningverleningen 
inzake hoogwaardig gekwalificeerde monumenten te 
putten uit dat reservoir aan deskundigheid, dat 
Monumentenraad heet, kan gesteld worden dat de 
overheid onmiskenbaar tekort geschoten is in haar 
taak om dit besluit zorgvuldig voor te bereiden. Het 
niet betrekken van enig advies van de Monumentenraad

1. De vm. Effectenbeurs waarin ten behoeve van het Nederlands Philharmonisch Orkest een inbouw en akoestische voorzieningen komen, 
die de ruimtebeleving zullen blokkeren en de visuele waarden van deze hal ernstig zullen aantasten.

in deze, zeker niet marginale, aangelegenheid vat het 
CG dan ook op als een daad van onbehoorlijk 
bestuur. Naar zijn mening dient derhalve de hele 
besluitvorming teruggedraaid te worden. En wel op 
zijn minst naar het stadium van beoordeling van de 
plannen door de Monumentenraad.

B. De vergunning is niet dan wel onvoldoende 
gemotiveerd.

a. De betekenis van de Beurs versus de inhoud 
en omvang van de vergunningverlening

Hoewel voor de monumentenwet alle monumenten ge
lijk zijn, neemt dit niet weg dat binnen de ver
zameling objecten die op ’s rijkslijst staan, een 
zekere rangorde aangebracht kan worden. Wanneer 
daarbij criteria als cultuurhistorische betekenis en 
artistieke meerwaarde worden gehanteerd - te 
specificeren in bijvoorbeeld: vernieuwende werking, 
hoogwaardig materiaalgebruik, eenheid van stijl en 
compositie, neerslag van de eigentijdse opvattingen, 
betekenis voor de latere architectuur en 
architectuurkritiek, voor de kunsttheorie en de 
-geschiedschrijving, etc. - en we rekenen dan ook nog 
de zeldzaamheidswaarde mee en de thans bedreigde 
gaafheid van de oorspronkelijke conceptie, dan 
behoort Berlage’s Beurs uit 1903 tot die selecte 
groep monumenten, die daar nagenoeg geheel aan 
voldoet. Naar de mening van het CG behoort het dan 
ook eigenlijk puur omwille van zichzelf in stand 
gehouden te worden.
Vanaf het moment dat Berlage’s Beursgebouw uit de 
steigers was, heeft het zijn stempel op het denken' 
over en het maken en beleven van architectuur ge
drukt. Het bezit een zeggingskracht die niet van 
tijdelijke aard was, maar tot op vandaag de dag 
architecten en kunsthistorici heeft weten te boei-en.
Niet zomaar was Berlage’s oudere collega,
Cuypers, er al van onder de indruk; door hele ge
neraties jongere architecten, van de Amsterdamse 
School tot De Stijl en het Nieuwe Bouwen, werd het 
gebouw opgeëist als hun inspiratiebron. Het werd

bejubeld als uitgangspunt van het avant-gardisme’, 
waarmee eindelijk de onderdrukking, ja zelfs ver
nietiging van het ornament had ingezet, dat altijd 
weer verwees naar een andere stijlperiode en de pure 
architectuur beconcurreerde. Tevens kon het echter 
geïnterpreteerd worden als het gebouw waarin zowel 
qua bouwkunst als decoratie de vloeiende overgang 
van de bestaande historiserende naar de Nieuwe Kunst 
tot stand was gebracht (11).
Dit laat zich verklaren doordat het gebouw zich 
enerzijds als verassend nieuw - want uiterst so
ber en streng en beheerst - manifesteren kon. De 
haast tot pure blokvorm terugbrachte volumes en het 
provocatief ’eerlijk’ tonen van materiaal en constructie 
deden op deze schaal ongekend aan. Zo ook de 
beperkt gehouden, krachtig gestileerde sculptuur en 
tableau’s, die strikt binnen het tweedimensionale 
muurvlak gesloten waren. Anderzijds stond juist de 
combinatie van architectuur met de schone en 
toegepaste kunsten, in decoratie en meubilair, in één 
’Gesamtkunstwerk’ er garant voor, dat de Beurs een 
herkenbare verwantschap toonde met de bestaande, rijk 
gedecoreerde, ’rationele’ en ’schilderachtige’ ’neo’- 
stromingen. Wat vooral imponeerde was Berlage’s 
meesterschap in het scheppen en schakelen van 
ruimtes, die niet alleen visueel overweldigend 
waren, maar tevens functioneel. Aan zijn liefde voor 
de vlakke wand, doorbroken door strak gelede, monum
entale toegangen en door een ritmisch stramien aan 
vensters en regenpijpen, dankt de Beurs zijn robuuste 
silhouet. Komende vanaf het Centraal Station 
ontwikkelt het zich als een fascinerende eenheid van 
massa en vlakheid, in relatief beperkte mate open
gewerkt terwille van de doelmatigheid.
Het is geen toeval dat de Beurs historiografisch 
gemunt is als het begin van de moderne architec
tuur in Nederland en het gebouw ai in de jaren '50 
werd voorgedragen voor plaatsing op de monumenten
lijst. Door zijn grote betekenis wordt het verrijzen 
van dit gebouw niet enkel als mijlpaal beschouwd, 
maar is het zelfs tot maatstaf verheven: ietwat 
gechargeerd zou men kunnen stellen dat zodra een 
gebouw van rond de eeuwwisseling niet op de Beurs 29
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2. Plattegrond van de begane grond. Situatie in 1903. Berlage was een meester in het schakelen van ruimtes. Zo zijn de ruimten gegroe. 
peerd volgens twee visuele assen vanuit de vestiaires (aan beide zijden van de voorhal aan de ingang aan het Beursplein, geheel 
rechts op plattegrond). De vrp. Effectenbeurs (links boven) en de vm. Graanbeurs (links onder) worden bruikbaar gemaakt voor het 

orkest. Het gebied tussen deze beide ruimten en de Goederenbeurs (rechts daarvan) blijft nu intact door suggesties van het CG. In de 
Voorhal (geheel rechts) bevinden zich de tegeltableau's van^van Toorop: Verleden, Heden en Toekomst. Het CG tekende beroep aan 
tegen het weghalen van het sectiel: Heden, het doorbreken van wanden in deze zorg vuldig gecomponeerde indrukwekkende entree 

ruimte.
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4. Dwarsdoorsneden op 6 verschillende plaatsen, en wel van rechts naar links op de plattegrond van afb. 2, met uitzondering van de 
derde, die de doorsnede weergeeft door de Graanbeurs en de Effectenbeurs.

motorl  m

30 3- Lengtedoorsnede, waarop de Effectenbeurs en de Goederen beurs en het daartussen liggende gebied.

van Berlage lijkt, het op andere punten hoge ogen 
moet gooien, wil het nog ais een beschermenswaardig 
monument geklassificeerd worden(12).
Het CG had verwacht de indrukwekkende betekenis van 
het gebouw terug te vinden in de afwegingen van de 
vergunningverlening. Het komt daarin niet alleen 
teleurgesteld, maar zelfs gedesillusioneerd uit. Aan 
deze verlening, die bij brief d.d. 28 juli 1987, 
nr 145.017 namens de minister van WVC is geschied, 
ontbreekt iedere vorm van motivatie. Tenzij men 
alszodanig de zin moet opvatten: "Hoewel het 
voorgelegde plan voorziet in werkzaamheden, die 
belangen uit een oogpunt van monumentenzorg raken, 
meen ik, dat met de - ter wille van de bruikbaarheid 
- gekozen oplossing een aanvaardbaar compromis is 
gevonden.“. Gezien het gewicht van dit bijzondere 
monument is het motief van: “een aanvaardbaar compro
mis", volstrekt ontoereikend. In hoeverre er sprake 
is van een compromis en waarom dit aanvaardbaar zou 
zijn, blijkt voorts in het geheel niet.
Het CG merkt diep bezorgd op dat het monumentenbeleid 
meer en meer tendeert naar een (her)bestem- 
mingsbeleid. De summiere tekst van deze vergun
ningverlening, waarin de 'bruikbaarheid' centraal 
staat, heeft zelfs totaal geen ruimte gelaten aan een 
uiteenzetting van de monumentwaarden: de 
kunsthistorische betekenis en de artistieke meer
waarde van het gebouw, waaraan het zijn status van 
'beschermd monument’ dankt. Van enige integratie van 
deze aspecten in de besluitvorming is dan ook geen

sprake. Dit praktijkvoorbeeld heeft een ontluisterend 
effect op de geloofwaardigheid van de monumentenwet. 
Het CG gaat daar onder punt d. nader op in.

Hoewel het CG op dit moment niet beschikt over de bij 
de vergun ningverlening behorende plannen - een 
verzoek ingevolge de Wet Openbaar Bestuur is lopende 
- kunnen zowel uit de vergunningverlening van de 
RDMZ, als uit een vraaggesprek op Radio 4 d.d. 29 
september j.l. met een woordvoerder van het 
Nederlands Philharmonisch Orkest, globaal de 
volgende hoofdlijnen gedestilleerd worden: behalve de 
interne, zeer ingrijpende verbouwing van twee 
Beurszalen tot resp. onderkomen voor het Neder
lands Kamerorkest en repetitieruimte voor het Ne
derlands Philharmonisch Orkest, wordt in de voor
hal van de hoofdingang aan het Beursplein een 
triptiek van Jan Toorop verminkt. Daarnaast worden 
zowel de entreepartij aan de zijde van het Damrak, 
als aan het Beursplein gewijzigd, onder meer via het 
plaatsen van 'glaspuien'. Om de reikwijdte van deze 
ingrepen te kunnen overzien, dient men toch zeker 
doordrongen te zijn van de betekenis van Berlage’s 
Beurs als ’Gesamtkunstwerk'. Dit wordt behandeld 
onder punt b. Bij gebrek aan tekeningen valt over de 
interne verbouwing van de zalen nauwelijks iets 
concreets te zeggen. Mutatis mutandis gaat dat op 
voor de entreepartijen. Hoewel het CG tegen de te 
verwachten aanpak principieel stelling wenst te 
nemen - waarvan de redenen onder punt c. volgen - 31



behoudt het zich het recht voor om na verwerving van 
meer informatie op dit punt terug te komen.
Na het verkrijgen van de bewuste informatie is 
gebleken dat deze vergunning op niet meer dan vier 
tekeningen is gebaseerd! Die van de bestaande 
situatie daargelaten, betreffen deze de plattegrond 
van de geplande wijzigingen, alsmede drie doorsneden 
van resp. de inbouwen in de Effecten- en de 
Graanbeurs. Het bijgevoegde mapje detailtekeningen 
betreft opmerkelijk genoeg niet de forse ’aanpassin
gen' van de beide genoemde beurszalen, maar de 
betrekkelijk onschuldige ingrepen ten behoeve van 
de dirigent- en muzikantenkamers en, veel minder 
onschadelijk, de verbouwing van het gebied tussen 
enerzijds de Effecten- en Graanbeurs en anderzijds 
de Goederenbeurs. Dit gebied met zijn fraaie bogen en 
arcaden, waardoor een bijzon-dere soort van doorkijk 
ontstaat, zal totaal dicht worden gezet met glas
puien, deuren en 'entreeunits', waarvoor muren 
doorbroken zullen worden en de oorspronkelijke in
deling verlaten. Een uitermate verwerpelijk idee, dat 
grote afbreuk zal doen aan Berlage’s ruimtelijke op
zet (13).

b. De ontkenning van het karakter van het 
’Gesamtkunstwerk’.

Amsterdam verkeert in de voor Nederland unieke 
positie dat het beschikt over vier, internationaal 
erkende 'Gesamtkunstwerke', die na het verrijzen van 
het eerste gebouw allemaal in directe relatie met 
elkaar tot stand zijn gekomen. Dit zijn ach
tereenvolgens het Stadhuis op de Dam van Jacob van 
Campen uit 1655, het Rijksmuseum en het Centraal 
Station van P.J.H.Cuypers, resp. uit 1885 en 1889 
en tot slot de Beurs van H.P.Berlage uit 1903. In 
materiëel opzicht manifesteert zich hun karakter als 
’Gesamtkunstwerk’, doordat architectuur en in
richting qua substantie, maat en stijl volkomen op 
elkaar zijn afgestemd. In ideëel opzicht doordat 
alles, architectuur en uitmonstering, de gevels aan 
buitenzijde en de ruimten binnen het gebouw, 
onderworpen zijn aan één, het geheel ten grondslag 
liggend programma. Het motto dat zowel Cuypers als 
Beriage, onder andere in navolging van Nederlands 
eerste hoogleraar in de esthetica, J.A.AIberdingk 
Thijm, hiervoor hanteerden was: "DE EENHEID UIT 
HET VELE"(14). Het bereikte evenwicht tussen de 
onderdelen en het geheel - vormtechnisch én inhoud
elijk - blijkt niet alleen een maatstaf voor de 
kwaliteit van het werk: veelal is het dermate nauw
keurig afgesteld, dat iedere verstoring ervan de 
visuele zeggingskracht en betekenisdragende functie 
ernstig blokkeren. Het ’Gesamtkunstwerk’ valt te 
vergelijken met een verfijnd mechanisme, waarin 
binnen de beschermende huls van de kas ieder 
detail onmisbaar is; of het nu om een moertje, een 
veer of een schroefje gaat. Aan ’Gesamtkunstwerke’ 
moet men dan ook bij voorkeur niet(s) wijzigen, wil 
de ’boodschap’ ervan niet verloren gaan. Een 
literaire of auditieve boodschap, waar fragmenten uit 
ontbreken, heeft inhoudelijk evenmin nog ’zin’, 
terwijl ook de stilistische overtuigingskracht niet 
meer tot zijn recht kan komen.

De betekenis van het 'Paleis op de Dam’ voor de 
32 drie andere ’Gesamtkunstwerke’ is door onderzoe

kers meerdere malen aangestipt. Een veelzeggend 
detail in dit verband is dat Cuypers en Beriage - 
als lid van een gemeentelijke commissie - gezamen
lijk plannen hebben ondertekend om het Paleis’ tot 
zijn oorspronkelijke functie van ’Stadhuis’ terug te 
brengen(15). Hun persoonlijke bewondering voor 
dit monumentale erfstuk van de architectuur uit het 
verleden werkte niet alleen conceptueel-, maar ook in
houdelijk door in hun ’Gesamtkunstwerke’: allevier de 
overheidsgebouwen borduren op één en hetzelfde 
thema voort. Te weten dat van architectuur als 
microcosmos van de maatschappij, het versteende 
symbool van het bestaande gezag en de daarvan 
afgeleide structuren. Voor de invulling daarvan 
grepen zowel Cuypers als Beriage - hoezeer zij ook 
resp. als katholiek en socialist eikaars tegendeel 
lijken - zeer waarschijnlijk terug op een boek van 
Thijm: "De Heilige Linie”, uit 1858. Beiden lie
ten een duidelijk gebruikt exemplaar in hun nala
tenschap achter. In het bewuste werk figureert op 
prominente wijze het motief van de architectuur als 
microcosmos van de maatschappij, bouwkundige 
symbool van 'de wereld' en alszodanig van het 
gezag dat die ’wereld’ bestuurt(16).

Dat deze kennis bij de planbeoordeling van nul en 
generlei waarde is geweest, mag al blijken uit de 
wijze waarop men recent met de bovenlichten van de 
Beurs is omgegaan. De glazen overkappingen van de 
zalen waren door Beriage bedoeld als in glas 
uitgevoerde gordijnen ’afgebiesd’ met een helder 
gekleurde rand. Deze vormden de architectonische 
metafoor voor het "uitgespannen hemeldoek”, zoals 
Beriage zelf omschreef. Geheel conform het betoog in: 
"De Heilige Linie", greep hij hiermee terug naar een 
zeer oude, sacrale traditie, waarin de tempel stond 
voor het begrip ’wereld’ en zijn overkapping of 
gewelf de hemelkoepel symboliseerde (17).
Niet gehinderd door enige kennis van deze 
ikonologische aspecten heeft men dit ’hemeldoek’ 
onlangs vervangen door draadglas!
De geplande behandeling van het drieluik van Jan 
Toorop in de monumentale entree aan het Beursplein 
gaat op eenzelfde wanbegrip terug. De rol van 
toegangsportalen en vestibules lijkt in de 
overheidsarchitectuur van het derde kwart van de 19de 
en in de vroege 20ste eeuw onder invloed van Thijms: 
"De Heilige Linie", in zeer bepaalde symbolische zin 
te zijn omgemunt. Dit is niet zo verwonderlijk gezien 
de grote inbreng van de beide ’Thijmianen’, Cuypers 
en jhr mr Victor de Stuers, in de rijksbouwkunst uit 
die tijd. Vooral daar waar bij die specifieke 
architectuur de metafoor ’tempel’ opgeld doet, kan 
de vestibule geïnterpreteerd worden als een voorge
borchte’, de overgang van de oningewijde’ 
buitenwereld naar het ’sacrale’ interieur. Men denke 
bijvoorbeeld aan de 'tempel der kunst’ (het 
Rijksmuseum te Amsterdam) en de ’tempel der 
historie’ (het Algemeen Rijksarchief uit 1902 te 
’s-Gravenhage).

In het geval van de Beurs zou men geneigd zijn de 
analogie door te trekken via de betiteling van:
'tempel van de handel'. De vestibule van de hoofd
ingang aldaar, het ’voorgeborchte’, is in Thijms 
ideëen de plaats van overpeinzing, tevens een fase

die wordt doorgemaakt vóórdat men definitieve 
stappen zet(18). Niet zomaar bevindt zich dan ook 
hier Toorops drieluik met het thema: "Verleden, Heden 
en Toekomst". Men wordt genoodzaakt om zich te 
bezinnen op wat in het verleden gedaan is, om 
vandaag de juiste beslissing te nemen voor de toe
komst. Het is bijzonder triest te moeten ervaren dat 
een dergelijk zorgvuldig geplande, ikonoiogische 
eenheid tussen architectuur en inrichting het veld 
moet ruimen terwille van (...) een doorgang naar een 
koffieshop!

De veronderstelling ten aanzien van het 'tempel'- 
karakter van de Beurs wordt bovendien gesteund 
door de even beperkte als doordachte wijze, waarop 
Beriage gebruik maakte van het frontispies, de 
driehoekige topgevel. Volgens Thijm verwijzend naar 
het sacrale karakter van een gebouw, werd dit door 
Cuypers bij het Rijksmuseum als een 'Oudhollandsche' 
topgevel vormgegeven. Beriage paste dit - net als 
zijn collega’s Cuypers en Van Lokhorst - in de hem 
eigen gestileerde vorm onder meer daar toe waar 
een representatieve entree geaccentueerd diende te 
worden. In dit geval zowel boven de ingang aan het 
Damrak als die aan het lBeursplein. Terwijl bij 
het eerste via de bogen het sacrale trinitasmotief 
figureert, komt bij de laatste het bijzondere 
karakter tevens tot uiting door een 'triomfpoort' 
van totaal zeven bogen en de opgaande treden: 'een 
breede trap van ruim 22 M. geeft toegang door 3 ruime 
poorten tot een ruime voorhal", aldus Cuypers in 
1903. Dit indruk-wekkende ensemble dreigt thans qua 
betekenisdraging op flagrante wijze ontkracht te 
worden, nu de plan-nen van de Stichting Beurs van 
Beriage juist op die plaats, in de voorhal een 
restaurant voorzien. Het lijkt de laatste tijd wel 
mode - getuige de renovatie van het Concertgebouw - 
om te pas en te onpas monumenten te wringen in het 
keurslijf van de horeca. Ditmaal ten koste van 
Toorops werk(19).

Dat men daarbij als argument durft aan te voeren dat 
het drieluik pas achteraf is aangebracht en niet eens 
van Beriage is, getuigt van bitter weinig inzicht. 
Organisatorisch kan het niet anders of 
uitmonsteringen worden altijd pas na de voltooiing 
van de architectuur sec ingebracht. Bovendien maakte 
Toorop deel uit van een bemanning van zeven kuns
tenaars met wie Beriage met wisselend succes en 
meestal in langdurig overleg ter decoratie van de 
Beurs samenwerkte. Dit inrichtingsproject, waarvan 
Beriage de hoofdlijnen bepaalde en de kunstenaars de 
invulling, heeft mede door spoedig optredende 
verzakkingen aan de zuidzijde, jaren geduurd.
Daardoor werd ook de relatief late datering van het 
sectieldrieluik van Toorop bepaald, dat 
weliswaar in 1903 ontworpen werd, maar pas in 1906 
werd uitgevoerd. Niettemin maakt het onvervreemdbaar 
deel uit van het Beursconcept(20).

Daar hoort men nu tegen inbrengen dat een ouder 
concept door verwijdering van een van de sectielta- 
bleau’s hersteld kan worden. De muur die voor de 
doorgang doorbroken zou moeten worden bestaat pas 
sedert de eerste verbouwing van De Beurs uit 1906. 
Deze campagne werd afgedwongen door de genoemde

verzakkingen van het gebouw en vond, lopende het 
inrichtingsproject, eveneens onder leiding van 
Beriage plaats. De in het kader daarvan door hem 
bedachte wijzigingen, waaronder de dispositie van 
Toorops drieluik, dragen onveranderd een authen
tiek Berlage-signatuur. Zij kunnen derhalve niet als 
wezensvreemd afgedaan worden. Dat mag alleen al 
duidelijk zijn uit het probleem dat zich voor zal doen 
bij verplaatsing van een van de tableau’s uit het 
drieluik: Verleden, Heden en Toekomst". Hoe het ook 
gedraaid of gekeerd zal worden, men zal nooit een 
oplossing kunnen treffen waarbij het bestaande, 
ikonologische samenspel tussen architectuur en 
decoratie voort zal duren.
Als bijzonderheid kan opgemerkt worden dat 
Toorops ontwerp uitgevoerd werd door de fabriek: 'De 
Porceleyne Fles", die talloze opdrachten in de sfeer 
van de Nieuwe Kunst volbracht heeft. Dit tekent ook 
in materiëel opzicht de hoge kwaliteit van het 
Beursgebouw en zijn inrichting(21).

Verificatie van deze gegevens in zijn onderzoeks- 
archief heeft Bock doen concluderen dat Toorops 
drieluik ook in 1903 al een plaats in de Beurs had.
Na de wijzigingen als gevolg van de verzak
kingen kreeg deze ruimte zijn huidige afmetingen, 
waarin de eerder vastgestelde ikonologische rol 
van het drieluik in zijn gewijzigde dispositie 
onverkort gehandhaafd bleef. Overigens deelt Bock 
niet de mening van auteur dezes ten aanzien van het 
sacrale karakter van de Beurs en haar Voorhal.
Daarvoor staan zijns inziens Cuypers en Beriage 
ideologisch tezeer tegenover elkaar. Veeleer gaan 
parallellen op met de vierschaar van het Stadhuis van 
Jacob van Campen. De aard van de voorstel
lingen van Verleden, Heden en Toekomst - resp. de 
slavernij in het verleden, het 'huidige' industriële 
tijdperk met zijn mensonwaardige aspecten en bij 
wijze van toekomst Christus met de Samaritaanse vrouw 
bij de put - leent zich tot een interpretatie in de 
gerechtelijke sfeer. Er wordt een oordeel geveld over 
de machts- en economische structuren van de 
burgerlijke klassemaatschappij van rond de eeuwwisse
ling. Auteur dezes evenwel meent dat een 'voorge
borchte' - zeker in de sfeer van Dante en Thijm - en 
mede gezien de vormgeving van Toekomst de sacrale 
en gerechtelijke aspecten zeer goed kan verenigen.
Hoewel hier niet zonder meer gezegd wil zijn dat 
Beriage vertrouwd was met het bewuste werk, is het 
toch opvallend hoeveel aanknopingspunten Thijms 
historische roman: "Jacob van Campen, De bouwmees
ter van het Amsterdamsche Stadhuis" uit 1862, biedt.
Thijm typeert hierin niet alleen de Burgerzaal - de 
Volkshal - "veel meer hoogbewelfd plein dan kol
ossale kamer" - als "een waereld in het klein", maar 
ook in het bijzonder de Vierschaar als het "Heiligdom 
des Rechts". Hier Ibevindt zich "de gevonniste 
Zonde", waarmee Toorops "Verleden" geassocieerd kan 
worden. Veelzeggend is ook de uitleg over het "voor- 
en achterfrontispies" van het gebouw met het beeld 
van "Vrede" in het "Oos-telijk voorhoofd van ons 
Raadhuis“(22). Deze uitdrukking keert onverkort terug 
in het opschrift van Albert Verwey boven de 
'Schauseite' aan het Beursplein. Dit begint met de 
regel: "Als voorhoofd strekt de steen op de 
ingangsbogen", en is boven 'dezelfde' zeven bogen 33



5. Het sectieltableau van Jan Toorop: Verleden, Heden en Toekomst, waarvan de ikonologie verschillend geïnterpreteerd wordt. 
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de put, een toekomst waarin de mens geen dorst meer zal lijden en de vrucht van de arbeid geplukt is (Joh. 4:1 42)

gesitueerd als het “Oostelijk voorhoofd" op de 
Dam(23). Het 'decorum'-verlies door de beoogde 
veranderingen in de Beurs wordt opnieuw in volle 
omvang duidelijk.

Ingrepen als bovenvermeld ziet het CG met lede ogen 
toe. Zij dienen naar zijn inzicht zoveel mogelijk 
ongedaan te worden gemaakt. Men kan zich afvragen 
hoevele andere ’marginale’ veranderingen terwille 
van het ’eigentijds’ gebruik als boven geschetst nog 
doorgevoerd zullen worden. En wie moet zich dan 
realiseren of en hoezeer deze afbreuk doen aan de 
materile eenheid en de betekenisdragende functie, 
aan de totale kwaliteit van de Beurs. In dit verband 
doet de standaardfrase in de vergunningverlening 
meer dan ooit naïef, nee zelfs cynisch aan: "Indien 
tijdens de werkzaamheden tot dan toe onbekende onder
delen van het monument worden aangetroffen, waarvan 
redelijkerwijze kan worden aangenomen dat deze 
(cultuurhistorische waarde bezitten, dient U 
onverwijld contact op te nemen met de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg om te bezien of een nadere 
plangoedkeuring nodig is." (sic!).
Een monument van de allure van de Beurs dat eind 
jaren ’50 - toen ópenlijk sloop dreigde - na stor
men van protest behouden bleef, lijkt zo het slacht
offer te worden van een sluipend onttakelingspro- 
ces(24). Notens volèns gestimuleerd terwille van een 
vermeend pragmatisme in het monumentenbeleid, dreigt 
dit proces nauwelijks tot stilstand gebracht te 
kunnen worden. Het CG maakt dergelijke zaken met de 
categorie 'Jongere Bouwkunst’ (1850-1940) aan de

34 lopende band mee. Maar het had zelfs in zijn ergste

nachtmerries niet kunnen dromen dat dit ooit nog met 
een erkend topobject als Berlage’s Beurs gebeuren 
zou.

c. De illusie van de ’onzichtbare’ glas wanden.

De verbouwing voorziet verder onder meer in de in
planting van een glazen kas in een der Beurszalen - 
in het radioprogramma zeer eufemistisch als ’diamant’ 
betiteld - en het aanbrengen van glaspuien aan de 
buitenzijde. De glazen kas voor het Nederlands 
Kamerorkest blijkt noodzakelijk vanwege de uitermate 
slechte akoestiek. Onwillekeurig dringt zich de vraag 
op waarom het gebouw een dergelijk weinig harmoni
ërende herbestemming moet ondergaan. Hoewel pre
cedenten bestaan - men denke aan de zgn. ’winterkerk’ 
in de middeleeuwse St. Maartenskerk te Zaltbommel, 
of dichter in de buurt, de glaspuien in Cuypers’ 
Vondelkerk te Amsterdam - is zo’n glazen inbouw tot 
op heden nergens als een écht bevredigende oplossing 
aan te merken. Weliswaar wordt het voorgespiegeld 
als zou glas door zijn transparante karakter de 
oorspronkelijke ruimteconceptie onverlet laten, 
maar dit blijkt vrijwel steeds een illusie: glzan 
wanden zijn slechts schijnbaar onzichtbaar, want 
hun spiegelende oppervlakkenhebben, psychologisch 
gezien, een even grote ruimtebegrenzende werking als 
stenen muren. Naar de mening van het CG zal dan ook 
het interieur van de Beurs, alleen al wat betreft 
werking en beleving door inplanting van de ’diamant’ 
onontkoombaar aan waarde inboeten. Een vergelijking 
met Cuypers’ Vondelkerk gaat onder dit voorbehoud 
op, dat het hier een volkomen onttakeld monument 
betrof, kantje boord gered van sloop dankzij de

inbouw van verdiepingen en glaspuien, waardoor een 
herbestemming mogelijk werd. Maar van het hoog 
geroemde ruimteconcept - nog in tekening vastgelegd 
door Berlage - is veel van de charme teloor gegaan(25).

Als voorbeeld is de Vondelkerk mede relevant,omdat 
in technisch opzicht de aanpak daar bewezen heeft,dat 
de opvatting als zou een glazen inbouw reversibel 
zijn, volkomen ongegrond is. Vaak wordt deze 
vermeende omkeerbaarheid als argument gehan
teerd ten voordele van zo’n plan. Met het oog op de 
gevolgen voor de langere termijn doet dat weer het 
nodige vrezen voor het Beursgebouw.

Dat de binnenruimte van de Beurs veel van zijn 
karakteristieke samenstelling prijs moet geven, kan 
ook geconcludeerd worden uit de reeds voltooi-de 
verbouwing van de voormalige Effectenbeurs. De 
decoratief gemetselde baksteenmuren in deze ruimte, 
die bestemd is voor het orkest, zullen veel van hun 
visuele waarde verliezen doordat als gevolg van de 
slechte akoestiek geluidwerende panelen aangebracht 
moeten worden. Dit doet weer het erg
ste vrezen voor het fries van de sectieltableau's 
naar ontwerp van Toorop, dat de vlakheid van de 
wanden een bijzonder accent geeft. De meest opval
lende ingreep in deze beurs bestaat uit het inge
bouwde podium dat voor zover de bouwtekeningen laten 
zien geheel wegneembaar is. Hoewel deze voorziening 
in het kader van de herbestemming onvermijdelijk 
geacht kan worden, is het de vraag of het monument 
met deze aanpassing gebaat is. Het podium suggereert 
een opstuwende massa, die zich zodanig in de ruimte

'beweegt' dat het de oorspronkelijke werking van de 
strict rechthoekig gedachte zaal geweld aandoet. Qua 
opzet doet het sterk denken aan de eerder door WVC 
en Monumentenzorg verworpen inbouw van Cees Dam 
voor de Statenzaal in de Abdij van Middelburg(26).

Maar tot een dergelijke vergelijking is het bij gebrek aan 
een goede plan beoordeling nooit gekomen. De pruden 
te aan pak, waardoor deze ingrepen verwijderbaar zijn - 
gelukkig lijkt dat ook op te gaan voor de 'diamant’ - 
laat onverlet dat van de beleving van Berlage’s 
concept in zijn boeiende artistieke samenhang van 
vorm en materie weinig overblijft. De binnenruimte 
van de Beurs slibt onvermijdelijk dicht, een gevolg 
dat nog gerechtvaardigd kan worden, wanneer een 
monument op het nippertje wordt gered en de buiten
zijde behouden blijft, maar bij een object als de 
Beurs (. )(27)l

De vage aanduiding in de vergunning over het wer
ken met glaspuien bij de entreepartij aan het Beurs
plein en de wijzigingen aan de toegang bij het Damrak 
is voor een ieder, die de hachelijke affaire rond de 
glazen aanbouw van het Concertgebouw heeft meege
maakt, voldoende om zich op het ergste voor te be- 
reiden(28). Hoewel het CG bij gebrek aantekeningen 
zijn definitieve oordeel op moet schorten, mag alleen 
al in globale zin gesteld worden dat door de beoogde 
’verbetering’ van de monumentale toegangen in eenmaal 
de totale karakteristiek aan buitenzijde teniet kan 
worden gedaan. En deze staat bij het Beursgebouw toch 
echt boven iedere twijfel. Blijkt het vaak nog 
moeizaam om zelfs deskundigen van de waarde van de 35



boodschap van het gebouw, van het ikonologisch 
programma te overtuigen, de zeer krachtige en 
persoonlijke architectuur van de Beurs heeft, zoals 
onder punt a. geschetst, van meet af aan inter
nationaal weerklank getroffen.
Het robuuste silhouet van de Beurs kan geen ge
knoei dulden. Te modieuze, gevierd ’eigentijdse’ 
glazen puien zullen dejndruk maken van opdringe
rige insecten die zich als parasieten vastgezogen 
hebben aan deze imponerende schepping. Maar zelfs 
de meest bescheiden oplossing in de vorm van het 
dichtzetten van de ruime halachtige bogen met glas 
zal ernstig afbreuk doen aan de oorspronkelijke 
conceptie van dit monument. De gevels danken immers 
hun plastische kracht onder meer aan het meester
schap waarmee Berlage de wisselwerking tussen strak 
gesloten muurpartijen en opengewerkte toegangen heeft 
uitgebuit. De Beurs is zonder meer te waardevol om 
gereduceerd te worden tot ’uitgangspunt’ van een 
hedendaags creatief gebeuren, dat men arrogant genoeg 
niet alleen durft voor te stellen als zijnde 'in de geest van 
Berlage’, maar zelfs als een ’verbetering’ op diens werk.

Hoewel uit de tekeningen gebleken is dat de pa
rallel met de 'peristyle' bij het Concertgebouw hier 
niet opgaat, blijft de verbouwing van de toe-gangen 
vaag. Voor zover uit de lichtdrukken te concluderen 
valt wordt aan Damrakzijde de driebogige entree, al 
in de jaren '60 ernstig verminkt, met de ruimte 
erachter zodanig verbouwd dat via een brede trap het 
hoofdniveau met de concertzalen bereikbaar wordt.
Een ingreep die niet onverenigbaar lijkt met de 
bestaande inwendige structuur van de Beurs. Ten 
aanzien van het onvergeeflijke horecaplan voor de 
hoofdingang aan het Beursplein zou men uit de 
tekeningen af kunnen leiden dat daar de deuren 
vervangen zullen worden door grote glazen ramen. 
Doordat detailtekeningen ontbreken, valt evenwel op 
geen van deze punten duidelijkheid te verkrijgen. 
Niettemin werd vergunning verleend.

d. Het monument als’objet trouvé’.
Het CG wenst er de aandacht op te vestigen dat een 
benadering als hierboven geschetst symptomatisch is 
voor het omgaan met monumenten vandaag de dag.
Op het gebied van de monumentenzorg lijkt men steeds 
vaker te zwichten voor het opdringerige Public 
Relations-jargon, waarmee veel plannen worden 
gepresenteerd. In dit specifieke geval kan gewezen 
worden op typeringen als: 'de diamant in het hart van 
de Beurs’, of het hierboven genoemde: 'in de geest 
van Berlage’. Dit verschijnsel deed zich eerder voor 
bij de omstreden 'eigentijdse' aanbouw van het 
Concertgebouw te Amsterdam, waar een ware 
publiciteitseuforie een zakelijke en kritische 
benadering van de zgn. ’peristyle’onmogelijk heeft 
gemaakt. De overheid zweeg bovendien onmiddellijk, 
toen de aanbouw als afgedwongen vanwege de funct
ionaliteit werd voorgesteld (29).
Onder invloed van het 'no-nonsense-beleid' in de 
cultuursector blijkt de ’bruikbaarheid’ van gebou-wen 
prioriteit te krijgen boven het beschermen van hun 
monumentale status. De hedendaagse architect 
springt daar gretig op in. Dit heeft het CG onder 
meer mogen ervaren met het voormalig Algemeen 
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zeldzaam kop-hals-romp-complex dankzij een in re
clametaal geschreven toelichting bij een masterplan 
naar de ondergang werd geredeneerd. Herbestemming 
binnen de bestaande muren werd niet mogelijk geacht. 
Dientengevolge kon men als 'ideale oplossing' 
presenteren: het behoud van een ’taartpünt’ van het 
bestaande monument opgenomen in vervangende 
nieuwbouw(30)i
De parallellen met het Beursgebouw dreigen naar de 
mening van het CG opvallend te worden. Niet gehin
derd door enige kennis van de 19de en vroeg-20ste-- 
eeuwse artistieke benadering en beleving van ar
chitectuur, met als monumentaal hoogtepunt het 
’Gesamtkunstwerk’, wordt het gebouw geminimaliseerd 
tot 'uitgangspunt', tot 'objet trouvé ’. En dit alles 
onder de pretekst van het ’functioneren’, van de 
(herbestemming van het monument. In een dergelijk 
reductieproces klinken verre echo’s door van de Pop 
Art-beweging uit de jaren '60: centraal in deze 
beweging stond de verheffing van het aanwezige, het 
’objet trouve’ uit de erfenis van Dada, tot een - in 
dit geval ’verbeterd’ - kunstwerk(31). Vanuit deze 
visie ontleent zelfs een monument als de Beurs zijn 
betekenis voornamelijk aan de gelukkige, of zo men 
wil ongelukkige omstandigheid, dat het een architect 
in onze tijd weet te inspireren tot een creatieve’ 
daad. Aan de autonome, intrinsieke waarden van het 
gebouw wordt haast volledig voorbijgegaan. In een 
dergelijke aanpak dankt het zijn toekomstige 
waarde dan ook niet aan zijn reeds bestaande status 
van ’monument van geschiedenis en kunst’. Gereduceerd 
tot ’voorwaarden scheppend’object lijkt zijn roem 
pas dankzij de eigentijdse aanpassing - 'in de geest 
van Berlage’, dan wel door de ’verbeterde’ versie - 
gevestigd te kunnen worden. Deze benadering resul
teert wat betreft het Concertgebouw in een hoogst 
paradoxale, symbolische uitholling van het monument 
en bij het voormalig Algemeen Rijksarchief te 
’s-Gravenhage misschien toch nog in sloop. Bij het 
Beursgebouw zal ze verantwoordelijk zijn voor een 
verminkt en ikonologisch ontkracht topmonument. Het 
CG vraagt zich in gemoede af waartegen de monumen
tenwet bescherming biedt, wanneer ze niet eens de 
belangrijkste specimina uit ons architectonisch 
erfgoed weet te vrijwaren van aantasting, 

e. Het financiële plaatje.
Volgens het eerder genoemde vraaggesprek op Radio 4 
d.d. 29 september j.l. met een woordvoerder van het 
Nederlands Philharmonisch Orkest zal de ver
bouwing van de Koopmansbeurs tot orkest- en andere 
ruimten in haar totaliteit 4,5 miljoen gaan kosten. 
Desgevraagd deelde de woordvoerder mee dat men 
over nog niet de helft, dat wil zeggen 2 miljoen, 
beschikt. Door uitdrukkelijk te stellen dat het 
overige geld via sponsor- en publieksacties ver
worven zou moeten worden, werd geimpliceerd dat in 
de reeds aanwezige 2 miljoen ook de overheids
subsidies al ingecalculeerd waren(32).
Het CG is hogelijk verbaasd. Ook al is in Neder
land formeel het vergunningen- van het subsidie
stelsel gescheiden, wanneer een verbouwingsplan 
met een prijskaartje van 4,5 miljoen voor een van de 
topmonumenten van ons land wordt ingediend, kan het 
verifiëren van de financiële haalbaarheid toch niet 
als buiten de orde opgevat worden. Nu is vergunning

verleend voor een concreet plan, waarvoor de helft 
van het geld niet aanwezig is. Dit baart het CG mede 
grote zorgen ten aanzien van het uiteindelijke 
resultaat van deze verbouwing. Opnieuw doemt de vraag 
op of met zoveel onberadenheid te werk moest worden 
gegaan. Temeer daar vanuit de overheid terecht meer 
en meer wordt gelet op sluitende restauratie- en 
exploitatie begrotingen al-vorens het sein op veilig 
wordt gezet.

Het CG kan zich daarom ook niet aan de indruk 
onttrekken dat hier met twee maten gemeten wordt. 
Enerzijds is vanuit het oogpunt van het voor monu
menten zolangzamerhand betreurenswaardige no-non- 
sense- beleid, terwille van bestemming en herbe
stemming, nagenoeg geheel ongemotiveerd voor een 
ingrijpende verbouwing vergunning verleend.
Anderzijds blijkt het niet mogelijk om op even 
pragmatische wijze na te gaan of deze ambitieuse, 
concrete plannen financieel wel uitgevoerd kunnen 
worden. De vraag hoe het staat met de exploitatie
begroting, die de garantie zou moeten bieden voor een 
duurzaam gebruik van de Beurs voor het Nederlands 
Philharmonisch Orkest, wil het CG hier verder maar 
onaangeroerd laten. Niettemin blijkt opnieuw de 
zwakke ondergrond waarop de vergunningverlening 
werd gebaseerd.

AAN EEN BOOM ZO VOL GELADEN ...

Uit de nadere beroepsgronden komt duidelijk naar 
voren dat de vergunning voor de Beurs 'even' tus
sen de bedrijven door is verleend. Wat bij een 
eenvoudige - doch beschermde - boerderij elders in 
het land niet mogelijk zou zijn, namelijk op grond 
van slechts vier tekeningen en een setje details een 
art. 14-vergunning verkrijgen, blijkt wel te kunnen 
bij een topobject als de Beurs. Sterker nog, er 
wordt vergunning verleend vooruitlopend op tekeningen 
die nog gemaakt moeten worden. En dat, terwijl het 
bij dit soort projecten moge lijk is om fasegewijs 
met deelvergunningen te werken, waardoor verbouwing 
en planvorming hand in hand kunnen gaan. Hier kan 
zondermeer gesproken worden van een gemiste kans. Is 
de benadering van de RDMZ al onbegrijpelijk, nog 
erger staat het met het gemeentelijk bureau in 
Amsterdam. Verantwoorde-lijk voor de behartiging van 
de belangen van het monument, heeft dit bureau zich 
- onhandig genoeg via een ingezonden stuk van een van 
zijn medewer-kers in NRC/Handelsblad - volmondig 
achter de plan-nen geschaard. Het geeft daarbij te 
kennen "nauw betrokken' geweest te zijn bij de 
verbouwing en "zich vooraf goed gedocumenteerd” te 
hebben "over de bouwgeschiedenis van dit 
topmonument”. Terwijl het bureau “zich op een 
standpunt (stelt) dat men niets aan het 
’Gesamtkunstwerk' moet veranderen", acht het terwille 
van "de levensvatbaarheid van het Beursgebouw (...) 
echter een aantal aanpassingen noodzakelijk" (33).
Dit geeft dan ook de kern van het beroepschrift aan: 
onder het mom van ’marginale’ ingrepen verbergt men 
de hoogst nonchalante planbeoordeling achter een 
’eigentijds’ monumentenbeleid, waarin het criterium 
van de bruikbaarheid het gewonnen heeft van de 
monumentwaardigheid. leder gevoel voor priori
teitstelling - die van de al te elastische ’functionaliteit’

daargelaten - ontbreekt. Ten overvloede geeft dit aan 
waar het met de Nederlandse monumentenzorg naar toe 
gaat. wanneer in de toekomst de vergunningverlening in 
handen van de gemeentes komt.
Aan een boom zó vol geladen ...

* Bij het opstellen van het Kroonberoep en de daarop volgende 
aanvullende beroepsgronden heeft de auteur als secretaris van het 
CG mogen profiteren van de waardevolle adviezen van CG’s 
erelid,prof.dr P.Singelenberg, emeritus van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen, van prof.dr M.Bock, hoogleraar
architectuurgeschiedenis aan de Universteit van Amsterdam - 
beiden Berlage-kenner - en mw drs J.Bierenbroodspot-Rudolph, 
voorzitter van de kring Amsterdam; voorts van de raadsman van 
het CG, mr R.H.M.J. baron van Hövell tot Westerflier en de 
voorzitter, drs Wies van Leeuwen.

Alle afbeeldingen zijn afkomstig van het Gemeentearchief van 
Amsterdam. 37



NOTEN

1 P.J.H.Cuypers, De Nieuwe Beurs van Amsterdam,

Nieuwe Rotterdamsche Courant van 21 mei 1903 (Cuypers [1]). Wie 
met de bedoelde "beroemde bouwmeester" bedoeld wordt, is niet 
bekend.

2 Missive d.d. 28 juli 1987, nr 145.017 van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg namens de minister van WVC aan het Grondbedrijf 

Gemeente Amsterdam, ontvangen op grond van de W.O.B.

3 Vier tekeningen ontving het CG van de RDMZ met begeleidend 
schrijven d.d. 27 oktober 1987 op grond van de W.O.B. Het betreft 
de tekeningen BDA 205 d.d. 260287, gewijzigd 020487(plattegrond), 
BDA 207 d.d. 260287 (langsdoorsnede Effectenbeurs, Goederenbeurs 
en Voorhal) en BDA 208 d.d. 270887 (langsdoorsnede Graanbeurs en 
dwarsdoorsnede Graan - en Effectenbeurs), als aangeduid in de 
vergunningverlening. De bestaande -plattegrond BDA 100 d.d. 090387 
wordt nietvermeld. Bij navraag naar de in de verlening 
vermeldemap detailtekeningen bleken deze bij de RDMZ niet 
voorhanden te zijn. Deze waren wel aanwezig bij de set 
detailtekeningen, die de afdeling juridische zaken van de RDMZ 
desgevraagd van de architect toegezonden kreeg en het CG op 22 
december 1987 tijdens een gesprek met een ambtenaar van deze 
rijksdienst in het kader van de belangenafweging ontving. Deze 
betreffende kantoorruimtes, dirigent- en muzikantenkamers, de 
bibliotheek, de nieuwe foyer en depodiuminbouw in de 
Effectenbeurs. Uit het ongedateerde begeleidend schrijven van de 
architect bleek dat deze behalve de bedoelde map geen van alle 
aan de vergunningverlening ten grondslag hebben gelegen. De 
overige verbouwtekeningen zijn nog in de maak.

4 Brief met nadere beroepsgronden van het CG aan de Kroon, d.d. 9 
december 1987. Antwoord van de Raad van State d.d.16 december 
1987 met het bericht dat het voormelde van schrijven van het CG 
doorgezonden was aan WVC, d.w.z. de RDMZ. Brief van het CG aan 
WVC ter attentie van de directeur van de RDMZ d.d. 28 december 
1987, waarin wordt aangekondigd dat indien geen invulling wordt 
gegeven aan de schorsende werking van het Kroonberoep, het CG 
zelf een voorlopige voorziening zal aanvragen bij de Raad van 
State. Blijkens een schrijven van de plaatsvervangend directeur
van de RDMZ - namens de minister van WVC - d.d. 30 december 
1987 werd het werk aan de Beurs op 29 december 1987 stilgelegd.

5 Tijdens de Kroonprocedure van het CG bij de Raad van State werd 
indertijd door de Stichting Restauratie de St.-Servaas eveneens
een voorlopige voorziening aangevraagd. De woordvoerder van WVC 
deelde mede, dat gelet op de intentie vanart. 26 van de 
monumentenwet en de bestaande jurispruden tie, niet tot opheffing 
van de schorsende werking kon worden overgegaan. Zie: H.C. van 
Eek, bew.,

Monumentenwet,
Schuurmans en Jordens nr 52, Zwolle 1983, art. 26 met 
jurisprudentie, 47-54, i.h.b. 53-54: KB van 25 mei 1978,nr 26 en 
KB van 23 juni 1980, nr 20, AB 1981, 80 (Monumentenwet [5]). Bij 
die gelegenheid werd na gezamenlijk overleg door de Raad van 
State besloten de schorsing te beperken tot die onderdelen van de 
vergunning waartegen beroep was ingesteld, te weten, de 
uitmonstering. Nadien heeft de Raad van State tot tweemaal toe de 
schorsende werking opgeheven, toen bleek dat de appellanten 
buitende bij wet vastgestelde termijn van twee maanden alsnog 
Kroonberoep hadden ingesteid, te weten inzake het Concertgebouw 
te Amsterdam en de Maria-van-Jesse of Burgwalkerk te Delft.

6 Zie voor de verwerving van deze stukken noot 4. Brief van het CG 
aan de Kroon d.d. 9 december 1987: de nieuwe gegevens werden 
gepresenteerd in een concept-artikel voor het Bulletin KNOB, ter 
bekendmaking van de problematiek in vakkringen buiten het CG. Dit 
zal gezien de nieuwe stroom van informatie in een bijgewerkte 
versie gepubliceerd worden.

7 Brief van de Monumentenraad, afdeling II, Rijkscommissievoor de
38 Monumentenzorg, nr MR/ll-87-371, d.d. 2 oktober 1987.

8 Monumentenwet [5], de artikelen 3; 8-10; 14-15; 26-27.

9 P.Singelenberg: H.P.Berlage, idea and style, the questfor modem 
architecture,
proefschrift Utrecht 1971 (Singelenberg [9]). M.Bock, Anfänge 
einer neuen Architektur, Berlages Beitrag zur architektonischen 
Kultur der Niederlande im ausgehenden 19. Jahrhundert, 
's-Gravenhage-Wiesbaden, 1983 (Bock [9]).

10 Zie uitspraken van de woordvoerder van het NPhO in een 
vraaggesprek op Radio 4 van 29 september 1987, in NRC-Handelsblad 
van 11 november 1987, p.6, en in De Telegraaf van 4 december 
1987, p.17.

11 Zie daarover uitgebreid Singelenberg [9] en Bock [9].Voorts:
LGans,
Nieuwe Kunst, De Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau, 
Dekoratieve Kunst, Kunstnijverheid en Architectuur rond 1900, 
proefschrift Utrecht 1960. AW.Reinink,
Amsterdam en de Beurs van Berlage, reacties van tijdgenoten,
Den Haag 1975. E.R.M.Taverne, "Bouwen zonder make-up, acties van 
Oud tot behoud van architectuur",
Wonen TABK
(1983), nr 3, 2-16 (Taverne [11]). M.Bock,"Cuypers-Berlage-De 
Stijl, twee ruimte concepties",
Forum
30 (1986), 98-109 (Bock [11]). B.C.M. van Hellenberg Hubar,"De 
vervalsende werking van het isolement: Cuypers en Berlage",
De Sluitsteen, Bulletin van het Cuypers Genootschap,

3 (1987) 3-6 (Hubar [11]).

12 Taverne [11], 8, 15-16: noot 44: de plaatsing geschiedde al in 
1947 op initiatief van JJ.P.Oud samen met o.m.het Rijksmuseum.
Voor de argumentatie inzake Berlage’s Beurs als maatstaf voor de 
beschermenswaardigheid van jongere bouwkunst zie: B.van 
Hellenberg Hubar en W.van Leeuwen, "Vantopmonument tot objet 
trouvé, het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage gereduceerd 
tot doorsnede op ware grootte",
Bulletin KNOB
86 (1987), 30-38; 36(Hubar-Van Leeuwen I [12]). B.van Hellenberg 
Hubar en W.van Leeuwen, "’In Omni Re Vindt Imitationem 
Veritas’.het roemloze einde van het voormalig Rijksarchief te 
’s-Gravenhage",
De Sluitsteen, Bulletin van het Cuypers Genootschap,

3 (1987), 7-21; 13 (Hubar-Van Leeuwen 11(12]). Een 
vermeerderde versie van dit artikel is onder gewijzigde subtitel:
"Het voormalige Algemeen Rijksarchief te ’s-Gravenhage als 
toetssteen van architectuur kritieken kunsthistorie", met een 
reactie van de directeur vande RDMZ, jhr ir LLM.van Nispen tot 
Sevenaer, opgenomen in Nederlands Archievenblad 91 (1987),
289-314.

13 Zie de tekeningen, vermeld in noot 3.

14 J.A.Alberdingk Thijm, "De Heilige Linie, proeven over de 
oostwaardsche richting van kerk en autaer als hoofdbeginsel der 
kerkelijke bouwkunst", met een inleiding van PJ.H.Cuy pers, 
J.F.M.Sterck, ed.,
J.A.Alberdingk Thijm, Werken IV, Kunst en Oudheidkunde I, 
Amsterdam-Den Haag 1909 (1ste dr. 1858), 61; Thijm gebruikt deze 
uitdrukking om de begrippen symboliek en ikonografie uit te 
leggen: 60-64 (Thijm [14]). Over de mogelijke invloed van Thijm 
op Berlage zie Singelenberg [9], 124.

15 Het archief van deze Raadhuis-Dam commissie uit 1910, met als lid 
o.a. ook Muysken, berust bij de Gemeentelijke Archiefdienst 
Amsterdam. Met dank aan drs G.H.Hoogewoud die mij hierop 
attendeerde. Voor het verband tussen resp. Rijksmuseum en Beurs 
met Stadhuis op de Dam zie ook: W.A. Keuzenkamp, "De plannen voor 
het Rijksmuseum",
Bulletin van het Rijksmuseum,
8 (1960), 117-134. J.Becker, "’Ons Rijksmuseum wordt een Tempel’, 
zur Ikonographie des Amsterdamer Reichsmuseums",
Het Rijksmuseum, opstellen over de geschiedenis van een nationale

instelling, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek,
35 (1984), Weesp 1985, 227-326,i.h.b. 299; 319, noot 122: 
verwijst onder meer naar J.A.Alberdingk Thijm, Verspreide 
Gedichten, Amsterdam 1894, 183 (Becker [15]). Bock [11], 102.
Bock [9], 372- 377. Stichting Wonen, ed.. Berlage in de Beurs, 
Amsterdam 1987 (met tekst van H.Bosma), 10 (Bosma [15]). Thijm 
vermeldt hetstadhuis voorts o.m. in [11], 63. Vermeldenswaardig 
is bovendien dat hij een historische roman aan Jacob van Campen 
wijdde: JAAIberdingk Thijm, "Jacob van Campen, De bouwmeester 
van het Amsterdamsche Stadhuis", J.F.M.Sterck, ed.,
JAAIberdingk Thijm, Werken XI, Verspreide Verhalen II, 
Amsterdam-Den Haag 1910 (1ste dr.1862), i.h.b. 61-64; 114-116 
(Thijm [15]). Daarnaast wordtde inrichting van o.m. Artus 
Quellinus geroemd in: P.J.H. Cuypers,
De oude gilden en de tegenwoordige ambachtsstand; voordracht 
gehouden voor de afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen 
Rooms Katholieken Volksbond,
Amsterdam,z.j. (1892), 6-7. Niet zomaar ontstond uit de 
bouwloodsvan het Rijksmuseum de Ouellinusschool: 
G.Hoogewoud.J.J.Kuyt, A.Oxenaar,
P.J.H.Cuypers en Amsterdam, Gebouwenen ontwerpen, 1860-1898, 
Amsterdam 1985, 19, 97-98 ; ziealdaar ook de relatie tussen 
Centraal Station en Stadhuisop de Dam: 29-34; 87-96. (Hoogewoud, 
Kuyt, Oxenaar [15]).

16 Zie noot 11. K.Fremantle,
The Baroque Town Hall of Amsterdam,
Utrecht 1959, o.m. 78-86. Hoogewoud, Kuyt, Oxenaar[15], 29-34. 
Becker [15]. Thijm [14], 65-67, 73, 79-80,119. Zie bovendien: 
JAAIberdingk Thijm, "Opstellen overde Kompozitie in de Kunst", 
J.F.M.Sterck, ed..

JAAIber dingk Thijm, Werken IV, Kunst en Oudheidkunde I, 
Amsterdam-Den Haag 1909 (1ste dr.1857), 199-332: i.h.b. 
213,215-217, 220-221, 223.

17 Singelenberg [9], i.h.b. 118; verder 114; 199; Berlage ontleende 
dit aan het werk van zijn leermeester, Gotfried Semper: "Der Stil 
in den technischen und tektonischen Kunsten, oder praktische 
Aesthetik. Ein Handbuch für Techniker, Künstler, und 
Kunstfreunde", 2 dln, München, 1860.1863. Zie daarover ook Bock 
[11], 103. Zie noot 13 voor Thijm. De sacrale aspecten hebben 
voor Berlage ook bij andere ontwerpen een rol gespeeld: vgl.
Bosma [15], 21,over het geplande Wagnertheater in
's-Gravenhage-Scheveningen.

18 Zie Becker [15] en Hubar-Van Leeuwen l-ll [12], i.h.b.II: 18-19.

19 Becker [15], 250-253. Hubar-Van Leeuwen II [12], 18-19:21: noot 
41-42 over de symbolische rol van trappen en niveauverschil. Zie 
voorts Cuypers [1], Over de controversieële verbouwing van het 
Concertgebouw, de tempel van de muziek, zie: Wi"em Jan Pantus, 
"'Zorgvuldig in de oorspronkelijke geest hersteld' (...),
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