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Thomas von der Dunk

REDACTIONEEL EEN KATHEDRAAL VOOR AMSTERDAM (VERVOLG)
HET BOUWPROJECT VOOR DE KATHEDRAAL

Het begint eentonig te worden. Ook met dit nummer 
kregen wij de produktie niet binnen het voorgenomen 
tijdschema rond. De aanvankelijke opzet - een dik 
dubbelnummer met een artikelengedeelte, een 
bestuursmededelingengedeelte en een “actie” gedeelte 
- moest verlaten worden om een aantal technische 
redenen. Dit “artikelen’nummer, dat o.m. het vervolg op 
de voorgeschiedenis van de Amsterdamse Mozes & 
Aaron, twee interessante artikelen van de historicus dr 
P.A.M. Geurts -kenner van verschillende archieven met 
Cuypers'materiaal- en de lezing die Willem Jan Pantus 
over het herstel van een aantal karakteristieke details 
van de Vereeniging in Nijmegen hield tijdens de vorige 
Algemene Ledenvergadering bevat, zal snel gevolgd 
worden door een “actie’nummer.
Het voordeel daarvan is, dat van een aantal van de 
acties die het CG thans voert voor het behoud van 
“jongere bouwkunst” dat momenteel nog speelt, de 
laatste ontwikkelingen kunnen worden vermeld. Met 
name die met betrekking tot de “continuing story” rond 
het Kroonberoep dat het CG instelde inzake de 
verbouwing(splannen) van de Beurs van Berlage. In 
het komende nummer zult u het verslag aantreffen van 
de overeenkomst die het CG met het Nederlands Phil
harmonisch Orkest (NedPhO) heeft gesloten. Met 
voldoening vermelden we, dat de onderhandelingen 
met deze gebruiker van het gebouw en het Gemeeente
lijk Grondbedrijf van Amsterdam in een sfeer van 
wederzijdse waardering hebben plaats gevonden. Nu 
de onderhandelingen met het NedPhO zijn afgerond, 
heeft de eerste bijeenkomst met de Stichting Beurs van 
Berlage, die plannen ontwikkelt voor het andere deel 
van de Beurs, plaats gevonden. Voor een deel kwamen 
hier dezelfde problemen terug als bij het NedPhO-deel - 
de eisen van de brandweer- anderzijds was hier de 
inzet het behoud van de monumentale Voorhal als 
autonome ruimte en van de Tooroptriptiek aldaar in zijn 
huidige dispositie. Het belang daarvan is in de vorige 
Sluitsteen aan de orde gesteld. Deze ruimte is iconolo
gisch de belangrijkste van het gehele Beurscomplex en 
met de ontkrachting van deze architectonische 'kop’ 
van het gebouw zou de Beurs symbolisch onthoofd 
worden. Er is dan ook besloten het beroep wederom 
een fase verder te bespreken: dit wil zeggen dat in 
Goederenhal drie noodingangen worden aangebracht 
en medio volgende jaar aan de vervanging van de 
glazen kap gewerkt gaat worden. Ten aanzien van de 
'kop’ van de Beurs bleven alle partijen op hun stand
punt staan; hier zal tenslotte de Raad van State c.q. de 
Kroon het laatste woord hebben. Naar verluidt zal de 
behandelimg in het najaar plaats vinden.

De komende Algemene Ledenvergadering vindt 
plaats in Berlage’s Beurs. Onze leden zullen dan zelf 
kunnen oordelen over de bezwaren die het CG tegen 
de verschillende plannen heeft ingebracht en met eigen 
ogen de plaats gevonden hebbende aanpassingen 
kunnen aanschouwen. Noteert u vast dat deze ALV 
plaats vindt op zondag 6 november in de Zuidelijke 
Vergaderzaal. U bent vanaf 13.00 uur welkom. 
Toegang via de Grote Ingang aan het Damrak.

Een belangrijke recente activiteit was deelname van een 
2 afvaardiging van het CG aan een interne studiedag,

georganiseerd door de Rijksdienst vooe de Monumen
tenzorg (RDMZ) met als onderwerp: “Omgaan met de 
waarden van monumenten". De bedoeling van derge
lijke bijeenkomsten is te komen tot een zinvolle dialoog 
tussen beide partijen, die immers hetzelfde belang 
behartigen en er allerminst op uit zijn om -zoals bijvoor
beeld in de Beurskwestie- tegenover elkaar te staan.
De excursie omvastte drie restauratieprojecten, t.w. het 
Grand Hotel Gooiland te Hilversum (arch. J. Duiker), 
Concertgebouw te Amsterdam (arch. A.L. van Gendt) 
en de Beurs van Berlage. De keuze was niet wille
keurig. In een.geval (Gooiland) is het planstadium nog 
niet helemaal afgerond, in het geval van het Concertge
bouw zijn de werkzaamheden voltooid en met de Beurs 
is men nog bezig.
Door alle deelnemers werd de noodzaak van de restau
ratie van Gooiland noodzakelijk geacht, waarbij de 
ongelukkige, latere ingrepen teniet zullen worden 
gedaan. De restauratie-architect Koen van Velsen tracht 
het oorspronkelijke concept zo veel mogelijk te herstel
len. In bepaalde gevallen wijkt hij hiervan af, vanwege 
eisen van de nieuwe bestemming (cultureel centrum, 
muziekschool e.d.), een groot probleem bij het conser
veren en weer bruikbaar maken van de topstukken van 
jonge bouwkunst, waar deze stad zo rijk is. Over het 
algemeen stonden de aanwezigen positief tegenover 
deze plannen; niettemin vroegen enkelen zich af of de 
architect op bepaalde plaatsen zijn fantasie niet on
nodig te veel de vrije loop laat. Weinig eenstemmigheid 
bestond er over de renovatie van het Concertgebouw 
door Pi de Bruin. De meningen liepen uiteen van ern
stige aantasting van een belangrijke 19de-eeuw ge
bouw tot een verrijking van het J.W. Brouwersplein, 
onlangs omgedoopt tot Concertgebouwplein (doordat 
de uitbouw de verkeersader - de De Lairessestraat - 
benadrukt kan men evewel nauwelijks meer spreken 
van een plein). Eerstgenoemde mening werd door de 
meeste CG-leden aangehangen. Enige medewerkers 
van de RDMZ vonden de ingreep uitermate geslaagd. 
Anderen oordeelden dat een uitbouw op zich niet te 
verwerpen is, maar dat aan hele ontwerp-De Bruin 
nogal wat schoonheidsfoutjes kleven, met name de 
wijze waarop de nieuwbouw aan het bestaande gebouw 
is bevestigd en het te pretentieuze karakter van de 
aanbouw zelf. Wat betreft de Beurs overheerste bij de 
leden van het CG de mening dat een architectonisch 
meesterwerk als de Beurs nooit op een dergelijke 
manier behandeld had mogen worden. Wel bestaat 
waardering voor de veel gevoeliger aanpak van de 
betrokken architect dan die welke bij het Concertge
bouw plaats vond.
Aan het eind ven de bijeenkomst kwam de discussie op 
gang, die tot de conclusie leidde dat het uitwisselen van 
meneingen van beide partijen over de belangrijke vraag 
hoe onze ('jongere’) monumenten te gebruiken met 
behoud van de karakteristieke waarden zeker voortge
zet moet worden. De resultaten van deze dialoog zullen 
tezijnertijd in de Sluitsteen gepubliceerd worden.

y
j.p.-r.

Het eerste deel van dit artikel, gepubliceerd in het 
vorige nummer van de De Sluitsteen, behandelde 
de Amsterdamse speurtocht naar geschikte 
gebouwen voor kathedraal, bisschoppelijk paleis 
en seminarie die resulteerde in het plan een 
nieuwe kathedraal te bouwen. Hierna volgt een 
bespreking van het ontwerp dat Jan de Greef als 
stadsarchitect hiervoor tussen 1828 en 1830 ver
vaardigd had.
Een belangrijke vraag is in dit verband welke ken
nis hij omtrent oudere of contemporaine kathe
dralen, in steen of op papier, kon bezitten, waarbij 
overigens een strikt onderscheid met het genus 
'grote stadskerk’ vaak niet te maken is. Dit maakt 
een bestudering van de hem ter beschikking 
staande bouwkundige literatuuur, en vooral van 
zijn opleiding noodzakelijk, welke laatste ons uit
eindelijk naar het Parijs van het Eerste Keizerrijk 
zal blijken te voeren.

1. Zo had het stadsbeeld: Kathedraal van Amsterdam, met 
Kloveniersburgwal, gezien vanaf de brug bij de Nieuwe 
Hoogstraat kunnen worden. - Fictieve perspectieftekening 
van de auteur.

De bouwtekeningen

In het Geheim Archief van Katholieke Eredienst 
zijn, verspreid over verschillende bladen, de 
zeven bouwtekeningen teruggevonden, waarvan 
in de, reeds behandelde, correspondentie tussen 
Amsterdam en Den Haag melding werd gemaakt. 
Allereerst is er een situatieschets van de 
Nieuwmarkt -1-. Verder twee volledige plattegron
den -2- en -3-, die dezelfde hoofdafmetingen 
bezitten, en een zodanige verwantschap vertonen 
dat de dwarsdoorsnede -5- en de opstand van de 
voorgevel -6-, samen op een blad, met beide 
kunnen corresponderen. De lengtedoorsnede -4- 
komt slechts met één grondplan -2- overeen, 
zodat we de tekeningen 2,4,5 en 6 als het

hoofdontwerp kunnen klasseren. De andere plat
tegrond -3- en het tweede fapade-ontwerp -7- zijn 
dan als varianten te beschouwen. (1) Bij deze 
tekeningen is helaas geen toelichting overgele
verd.

De genoemde situatieschets toont dat De Greef 
zijn schepping centraal en vrijstaand op dit plein 
had gesitueerd. Het gebouw was voorts noord- 
zuid georiënteerd met de fagade aan de zijde van 
de Kloveniersburgwal en het koor op de plaats 
van de te slopen Waag.
Dat een groot bouwwerk als een kathedraal 
geïsoleerd kwam te staan paste geheel binnen de 
classicistische traditie en haar opvattingen 
omtrent monumentaliteit. Zo zette iemand als 
Jacques-Francois Blondel (1705-74), één van de 
architectuurtheoretici met wie De Greef in de loop 
der jaren vertrouwd moet zijn geraakt, zich in zijn 
‘Cours d’Architecture’ met nadruk af tegen de 
middeleeuwse praktijk op dit punt: “rien n’étant si 
contraire a la bienséance, que de voir la plus 
grande partie de nos Eglises, enclavés dans des 
maisons a loyer, ou entourées de rues si reser- 
rées”. (2) Ook in andere handboeken waarover De 
Greef op Publieke Werken beschikte, is een 
dergelijke gedachtengang terug te vinden: de 
kerk als blikvanger voor enige op een open plaats 
samenkomende grote straten. Ongetwijfeld is men 
daarom in Amsterdam ook zo naarstig op zoek 
gegaan naar een plein, wat in deze dichtbebouw
de stad niet weinig problematisch was. De Nieuw
markt was in dit licht zeker geen slechte keuze. In 
de door De Greef gekozen oplossing zou de 
Kloveniers-burgwal recht op de voorgevel zijn ge
situeerd. De door de handboeken gepropageerde 
boulevard zou zo in een brede gracht een typisch 
Amsterdamse variant gekregen hebben.

Het hoofdontwerp

Het hoofdontwerp toont een drieschepige kruis
basiliek met niet uitspringend transept, ondiep 
koor en omgang, van 31 bij 88 meter. Twee 
colonnades van Korinthische zuilen scheiden de 
beuken en dragen boven het zware, ononderbro
ken doorlopende hoofdgestel het tongewelf dat 
het middenschip overdekt. Voorbij de viering - die 
door zware pijlers geaccentueerd wordt - voor
gezet, sluiten deze zuilen in een halve cirkel de 
altaarruimte af. Het schip is in het hoofontwerp 
zeven traveeen lang, in de variant twee korter.
Daarmee is de ruimte geschapen voor een 
driebeukig transept, zoals dat - in de plattegrond 
althans - door de pijlers van de travee voor en na 
de viering aangegeven lijkt.
De Greef staat met deze opzet in een lange 
Europese traditie; Hij grijpt, sterk vereenvoudig- 3



2. Project van J. de Greef voor de Kathedraal, 1828/30: 
plattegrond van het hoofdontwerp.
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3. Project van J. de Greef voor de Kathedraal, 1828/30: 
alternatieve plattegrond.

end, terug op het klassieke schema van de Franse 
gotische kathedraal. Voor Nederland mag zijn 
project echter uitzonderlijk heten: het Latijnse kruis 
was hier binnen de protestantse kerkbouw al sinds 
de vroege zeventiende eeuw verdwenen, wat 
uiteraard eveneens voor de aanleg van een koor 
met omgang gold. Een nieuwe hervormde kerk 
was in het begin van de negentiende eeuw mees
tal niet meer dan een rechthoekige zaal, soms een 
polygoon. Derhalve zou de kathedraal van De 
Greef voor Nederland ook de eerste basiliek 
sedert De Keysers Amsterdamse Westerkerk 
(1621-’38) geworden zijn. De grotere drieschepige 
katholieke kerken, die sedert de Bataafse Omwen
teling weer ‘openlijk’ opgetrokken mochten wor
den, kregen namelijk altijd de hallevorm. Boven
dien zijn daarbij de zuilen meestal door bogen 
verbonden, de - veel strenger klassieke - combi
natie van zuil en architraaf komt minder voor. Van 
dit alles bood in de hoofstad de St. Catharina aan 
het Singel (1817-19) een belangrijk voorbeeld.

Aan het exterieur van het kathedraalontwerp vallen 
onder meer de volgende zaken op;
1. Het schip is afgedekt door een hoog schilddak, 

waardoor de frontpartij met de twee torens 
enigszins los komt te staan. De Greef had dat 
al eerder bij zijn Hervormde Kerk te ‘s-Herto- 
genbosch (1820-’21) toegepast.

2. Boven de kruising ontwierp De Greef iets dat 
men met een beetje goede wil als een lage en 
gedrongen vieringtoren betitelen kan, een bin
nen de neoclassicistische architectuur vrij zeld
zaam fenomeen.

4 3. De veelvuldige toepassing van halfronde ven

sters: klein in de zijbeuken en de kooromgang, 
middelgroot in de lichtbeuk, en groot in de 
gevels an transept en hoofdfaqade. In de 
voorgevel heeft het raam daarbij door de ver
ticale driedeling de vorm van een zogenaamd 
‘thermenvenster’ gekregen, een van oorsprong 
Romeins motief dat in Nederland voor 1830 
vermoedelijk alleen nog maar door De Greef 
zelf toegepast was bij zijn Bossche kerk. In 
Nederland waren rondboogvensters of - nog 
traditioneler - spitsboogvensters gangbaar; het 
halfronde raam was voor kerken hoogst onge
bruikelijk. Dit wijst, zeker vanwege het alge
meen strenge en sobere karakter van het 
exterieur op een Franse oriëntatie, het zoge
heten Dorisme van de Revolutiejaren.

4. De kleine portico van vier vrijstaande zuilen, 
een element waarop in het kader van het alter
natieve facade-ontwerp dieper zal worden in
gegaan.

5. De bovenbouw van de voorgevel. Wat deze 
vrijwel uniek maakt is het gebruik van twee 
torens. Het dubbeltorenfront was in grote delen 
van Europa mèt de gotiek vrijwel geheel van 
het toneel verdwenen. In het begin van de 
negentiende eeuw was bij kerkbouw slechts 
één (of geen) toren regel geworden. Ten tijde 
van de barok was dit nog ten dele anders. 
Terwijl in de Engelse kerkbouw het tweetoren
front vrijwel ontbrak, en in Frankrijk slechts her 
en der een paar exemplaren verrezen, werden 
nog tot diep in de achttiende eeuw in Zuid- 
Duitsland en Italië de grotere katholieke kerken 
bij voorkeur van een dubbeltorenfront voorzien. 
Die opzet werd daar toen soms zelfs zozeer

met het katholicisme geassocieerd, dat de 
Beierse bouwmeester Lukas Vochs, wiens werk 
in de bibliotheek van Publieke Werken opgeno
men was, in zijn 'Bürgerliche Baukunst' (1780- 
’82) expliciet de katholieke kruiskerk met dub
beltorenfront en centrale koepel tegenover de 
protestantse zaalkerk zou plaatsen, welke 
laatste ’’urn die grosze Kosten zu ersparen” 
slechts met een toren werd uitgerust (3). Na de 
eeuwwisseling werd in Duitsland het twee
torenmotief plotseling zeldzaam, ofschoon juist 
enkele belangrijke architecten als Karl Fried- 
rich Schinkel (1781-1841) er nog wel eens 
gebruik van maakten. De typisch neoclassicis
tische portico, tijdens de barok in heel Europa 
de grote afwezige ontbrak daarbij echter 
steeds. De combinatie van twee torens en 
zuilenhal, voor De Greefs project zo karakteris
tiek, komt slecht voor in het Engelse en Franse 
neoclassicisme. (4) Maar ook hier was deze 
zeer zeldzaam. Voor Frankrijk vallen tot 1830 
slechts enige kerken in de >provincie> te noe
men. (5) Of deze De Greef tot inspiratiebron 
gediend kunnen hebben, is zeer twijfelachtig. 
Zolang niet te bewijzen is dat De Greef van hun 
bestaan op de hoogte was moet het leggen 
van elk verband met de Amsterdamse kathe
draal speculatie blijven. Een uitzondering moet 
daarbij slechts gemaakt worden, en wel voor 
de St. Vincent-de-Paul te Macon (1810) van 
A.J.B.G. de Gisors (1762-1835), die toen een 
zekere faam genoot en mogelijk ook bij De 
Greef bekend was. (6) Uiteindelijk is het ont
werp daarvan bovendien gepubliceerd in een 
foliant dat in Amsterdam op Publieke Werken 
aanwezig was. (7)

Eén kerk heeft De Greef beslist uit eigen aan
schouwing gekend: de SS. Trinitè dei Monti (1564- 
'85), middenin de vreemdelingenwijk van Rome 
boven de Spaanse trappen gelegen, direct bij de 
Villa Medici die de Académie de France herberg
de, waar hij van 1811 tot 1813 verbleef voor zijn 
opleiding. De belangrijkste overeenkomst tussen 
deze Italiaanse kerk en het Nederlandse ontwerp 
is het grote thermenvenster boven de portico 
tussen de beide torens. De SS. Trinitè moet der
mate tot de verbeelding van de toenmalige Italië- 
reizigers gesproken hebben, dat de Beierse 
hofarchitect Leo von Klenze (1784-1864) niet 
schroomde direct na zijn terugkomst uit Rome 
(1823) de hele voorgevel letterlijk voor zijn slot
kapel in Tegernsee te copiëren. (8)
De Greefs kathedraal en de SS. Trinitè hebben 
met de meeste andere neoclassicistische kerken 
met twee torens gemeen dat het dak van het 
middenschip schuil gaat achter een rechte ver- 
bindingsmuur tussen de torens. Het is een ant
woord op de vraag hoe in een basilicale opzet 
twee fronttorens te integreren en daarbij een drie
hoekige topgevel daartussen te vermijden dat 
vaker toepassing vond. (9) Deze verbindingsmuur 
was bij de SS. Trinitè met een balustrade be
kroond, terwijl De Greef voor een veel strakkere 
oplossing koos.
Balustrades sloten ook de beide torens van an-

4. Project van J. de Greef voor de Kathedraal, 1828/30: 
lengtedoorsnede.

5. Project van J. de Greef voor de Kathedraal, 1828/30: 
breedtedoorsnede.

dere Europese kerken met dubbeltorenfront uit de 
eerste helft van de negentiende eeuw af. De 
koepel had als torenbekroning in vrijwel alle geval
len mèt het verscheiden van de barok plaats 
gemaakt voor een platform. De Greef daarentegen 
koos voor kleine frontons met daarachter kruisen
de zadeldaken, en zou ook dit als idee heel goed 
aan de SS. Trinitè ontleend kunnen hebben, de 
koepeltjes daarvan als ouderwets schrappend. De 
Amsterdammer had dit motief bovendien al toege
past bij het vieringtorentje van zijn kerk in ‘s-Herto- 
genbosch. (10)
De overeenkomsten tussen de SS. Trinitè en 
Amsterdams’ kathedraal bleven echter beperkt tot 
de opzet van de voorgevel. De kerk daarachter 
verschilde sterk. En waarom bijvoorbeeld De 
Greef het voor zijn creatie überhaupt binnen de 
categorie tweetorenfronten heeft gezocht, is 
daarmee nog niet verklaard. Daarop kom ik later 
terug.

Het alternatieve voorgevelontwerp

De Greef heeft, vermoedelijk bekend met de 
spaarzaamheid van de Nederlandse rijksoverheid 
die de bouw van zijn kathedraal had te financieren 
en twee torens wel eens te prijzig zou kunnen ach
ten, nog een tweede ontwerp voor de voorgevel 
ingediend.
De dubbeltorenpartij werd hiertoe vervangen door 
een soort >westwerk>, waarbij een duidelijk pro- 5
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portionele relatie gelegd wordt tussen de fagade 
en het kerklichaam. De portico, tot zes Korinthis
che zuilen uitgebreid, neemt namelijk de gehele 
breedte van het middenschip en de hoogte van 
het zijschip in. (11) In dat opzicht wordt sterk 
teruggegrepen op de Vitruviaanse tradities van de 
voorgaande eeuwen, waar de klassieke ordes nog 
de verhoudingen binnen een gevel bepaalden. 
(12) De portico van het hoofdontwerp stond daar
entegen wat de afmetingen aangaat in geen enkel 
verband met de rest van het bouwwerk, iets wat 
kenmerkend is voor veel neoclassicistische archi
tecten, maar waarvan de oorsprong al in het Fran
krijk van de late achttiende eeuw gezocht moet 
worden.
De basilicale opbouw in lage zijbeuken en hoger 
middenschip wordt nu bovendien duidelijk in de 
fagade weerspiegeld. Boven de zuilenrij volgt ter 
breedte en hoogte van de middenbeuk een twee
de verdieping met groot halfrond venster, afgeslo
ten door een dwars zadeldak. Daarop verrijst een 
toren, bestaande uit een vierkant, een open acht
kant met Korintische zuilen, en een halfrond 
koepeltje. De compositie kan moeilijk bevredigend 
genoemd worden, en demonstreert weer eens ten 
overvloede het probleem waarvoor een klassiek 
geschoold architect kwam te staan, als hij het 
waagde om toren- en tempelmotief in een en de
zelfde fagade te combineren. (13)
Hoe conservatief ook naar buitenlandse maat
staven beoordeeld, vanwege het in bepaalde op
zichten nog >Vitruviaanse> karakter, voor Neder
land was ook deze gevel hoogst modern.
De samenvoeging van vrijstaande portico en 
koepeltorentje geldt weliswaar als typerend voor
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scholden neoclasssicistische bedehuizen alhier, 
maar vrijwel alle voorbeelden dateren pas uit de 
dertiger en veertiger jaren van de negentiende 
eeuw en zijn dus jonger dan De Greefs project. De 
>herontdekking> van de portico was internation
aal gezien in de tweede helft van de voorgaande 
eeuw vooral het gevolg van archeologische ont
dekkingen. Deze resulteerden in een toenemende 
oriëntatie op de Griekse antieke bouwkunst, waar
door de klassieke ordes niet langer decoratief (als 
pilasters of halfzuilen tegen muren of pijlers), maar 
constructief (als de vrijstaande zuilen bij een tem
pel) werden gebruikt. (14)
In Engeland werd deze portico duidelijk eerder 
geïntroduceerd dan elders in Europa. Hier was 
men dientengevolge ook voor het eerst voor het 
probleem komen te staan, hoe bij een kerk het 
toren- en tempelfront op een voor een klassiek 
geschoold oog bevredigende wijze te combine
ren. James Gibbs (1682-1754) had dit in Londen 
bij de St. Martin-in-the-Fields (1722-’26) opgelost 
door de toren achter het pediment van de peri
style op het zadeldak te plaatsen. Zijn vondst 
heeft niet alleen in eigen land school gemaakt, 
maar zou later ook in Nederland gangbaar wor
den. Alleen moest men daarvoor tot 1809 wach
ten, toen Adrianus Tollus (1783-1847) er bij de St. 
Petrus’ Banden te Rijsenburg gebruik van maakte. 
Maar ook daarna vond de portico in de sacrale 
architectuur nog lang slechts spaarzaam toepas
sing en bleef Tollus met nog twee andere kerken 
(15) in dit opzicht - vermoedelijk tot 1830 - een 
eenling. De meeste katholieke kerken waren uit
wendig nog lang zeer traditioneel opgezet, en dit 
gold zo mogelijk nog sterker voor de hervormde, 
waar de baksteen overheerste en zelfs klokgevels

nog in zwang waren. Deze gebouwen brachten 
het aan neoclassicistische elementen meestal niet 
verder dan een eenvoudige pilasterportaal: Op het 
moment van De Greefs activiteiten voor het bis
dom Amsterdam-in-oprichting was er niet een met 
een voorhal van vrijstaande zuilen. De doorbraak 
volgde bij beide gezindten pas kort na het uiteen
vallen van het Verenigd Koninkrijk. (16)

Voor de trapsgewijze en driehoekige opzet van 
zijn alternatieve fagadeontwerp zou De Greef in 
eigen land echter geheel vruchteloos naar voor
beelden uitgekeken hebben. (17) De door Gibbs 
en Tollus toegepaste oplossing kwam alleen in 
aanmerking voor hallekerken, waarbij het mogelijk 
was alle drie beuken onder een groot zadeldak te 
vatten, een zadeldak dat met een zuilenrij over de 
hele breedte van de kerk correspondeerde. Bij de 
basilicale opzet waarvoor De Greef koos, moest 
de zuilenpartij wel tot het centrale deel van de 
voorgevel beperkt blijven, tenzij men de Palla- 
diaanse oplossing prefereerde, waarbij een smal 
hoog tempelfront voor de middenbeuk met een 
breed laag tempelfront voor de zijbeuken werd 
gecombineerd (18) - een oplossing die, vooral 
vanwege de door geen enkel antiek voorbeeld 
gelegitimeerde breuk in het >lage> fronton voor 
een streng neoclassicist als De Greef anno 1830 
wel niet meer aanvaardbaar was.
Vermoedelijk moet de herkomst van De Greefs 
compositie in Frankrijk gezocht worden, waar juist 
sedert het eind van de achttiende eeuw de vroeg 
Christelijke basiliek van het Rome van Constantijn 
model was komen te staan voor de contemporaine 
kerkbouw, en men met hetzelfde probleem gecon
fronteerd werd. Hier vond men tegelijk met De 
Greef soortgelijke oplossingen. (19)

Gebouwde en ongebouwde kathedralen in de 
tijd van De Greef

Tot dusver hebben de ontwerpen van De Greef als 
uitgangspunt van de beschouwingen gediend, 
waarbij diverse overeenkomsten werden gevon
den met >gewone> kerken. De Greef had echter 
geen >gewone> katholieke stadskerk te ontwer
pen, maar een ‘kathedraal’: een bedehuis met 
zeer specifieke eisen, of tenminste een bouwwerk 
dat wezenlijk diende te verschillen van de be
staande roomse bouwsels in zijn eigen omgeving, 
waar de katholieken de schuilkerken nog nauwe
lijks ontgroeid waren. De architect stond hier voor 
de taak een voor deze bevolkingsgroep onge
woon groot gebouw af te leveren, dat aan de 
hoogste eisen van representativiteit moest 
voldoen, en dus in een eigentijdse stijl opgetrok
ken diende te zijn. Anno 1827 betekende dit nog 
onvermijdelijk een keuze voor een classicistische 
bouwtrant.
Zijn geheime opdracht heeft De Greef derhalve 
vermoedelijk voor de nodige problemen gesteld. 
We mogen aannemen dat voor hem, als protestant 
en als Hollander, het ontwerpen van een Rooms- 
Katholieke kathedraal geen alledaagse bezigheid 
is geweest. Überhaupt lagen zijn activiteiten meer 
op profaan terrein; hij had tot dusver slechts één
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kerk ontworpen. Een duidelijke omschrijving van 
het gewenste produkt was bovendien door het 
ministerie niet bijgeleverd. Een program van eisen 
ontbrak, vermoedelijk omdat er in Den Haag toch 
niemand enig benul van had wat daar in dit geval 
dan in had moeten staan. Alleen de benodigde 
omvang was opgegeven: de kathedraal van Am
sterdam moest drieduizend zitplaatsen kunnen 
bevatten - en dat, uiteraard, voor een vriendelijk 
prijsje.

Dientengevolge moest De Greef uit andere bron
nen putten, zoals contemporaine kathedralen el
ders in Europa, of richtlijnen in zijn collectie hand
boeken.
Het probleem met het eerste was echter, dat deze 
uitermate schaars waren. Naar de andere kers
verse bisschopsstad, 's-Hertogenbosch, hoefde 
hij al niet te kijken omdat daar de laatgotische St.
Jan tot domkerk werd uitverkoren. In eigen land 
stond verder alleen de - inmiddels in hervormde 
handen geraakte - Utrechtse Dom, behalve go
tisch ook nog door de orkaan van 1674 danig 
verminkt. In de zuidelijke rijkshelft deden slechts 
middeleeuwse kerken als kathedraal dienst, met 
uitzondering van Namen, waar men in 1751 tot 
nieuwbouw overgegaan was, maar heel andere 
wegen bewandeld had dan De Greef, en voor een 
kruisbasiliek met een centrale koepeltoren 
gekozen had.
Wel waren in Duitsland, Frankrijk en Italië in de 7
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zeventiende en achttiende eeuw nog enkele nieu
we domkerken in classicistische vorm verrezen, 
ten dele met dubbeltorenfront, maar er is een en
kele aanwijzing dat De Greef één daarvan gekend 
heeft. Wat daar na 1800 bijkwam, was evenmin 
voldoende opzienbarend om in prentvorm tot Am
sterdam door te dringen.
De kathedraal was als bouwopgave duidelijk 
enigszins op de achtergrond geraakt. Een blik in 
de hem op Publieke Werken ter beschikking 
staande tractaten had de architect daarom ook 
niet veel wijzer gemaakt. (20) Van de twee dozijn 
door auteur dezes geraadpleegde bouwkundige 
handboeken uit de periode 1750-1850 bleek 
slechts een enkele een minimum aan relevante 
informatie te verschaffen. In het merendeel wordt 
geen woord vuil gemaakt aan het bestaan van 
kerken, laat staan kathedralen. Een bouwprogram 
komt zeker nergens ter sprake.
Dit geldt ook voor een van de belangrijkste theo
retici, waarmee De Greef in Parijs is grootge
bracht: Jean-Nicolas Louis Durand (1760-1834). 
Diens ‘Précis des leçons d'architecture données a 
l’Ecole Polytechnique’ (1802-’05) gold gedurende 
de hele eerste helft van de negentiende eeuw als 
het universele handboek. Terwijl hierin vrijwel elk 
ander groot publiek gebouw de revue passeert, 
wordt, afgezien van enige lapidaire zinsneden in 
de inleiding, voor het hele genus >kerk> geen 
plaats ingeruimd. De reeds genoemde theoreticus 
Lukas Vochs bracht in de nadagen van het Ancien 
Régime wel uitvoerig de vereisten van parochiek
erk en kloosterkerk ter sprake, compleet met eigen 
ontwerpen, de term >kathedraal> daarentegen 
laat hij zelfs niet een keer vallen. De kathedraal 
was een dermate theoretische opgave geworden, 
dat men er zelfs in de theorie geen aandacht meer 

8 aan besteedde.

Waar de kathedraal nog wel ter sprake komt, 
wordt deze bovendien - niet onlogisch - vaak di- 
rekt met de gotiek geassocieerd. Zo drukt C.F. 
von Wiebeking in het derde deel van zijn ‘Theo- 
retisch-Practische Bürgerliche Baukunde’ (1821- 
’26) op twee bladen de plattegronden af van vijf
entwintig grote kerken, meest Franse middeleeuw
se kathedralen. Ook Durand’s 'Recueil et parallèle 
des Edifices de tout genre, anciens et modernes’ 
(1800) (21) beeldt talrijke kruisbasilieken en twee
torenfronten af waarvan het merendeel gotisch is, 
en alleen de St. Pieter voor Rome, de St. Paul voor 
Londen en de St. Sulpice voor Parijs het klassieke 
element vertegenwoordigen. - Twee van deze laat
ste drie zijn, veelzeggend, geen bisschopskerken. 
Dit alles zou erop kunnen wijzen dat aan de hoofd- 
opzet van De Greefs kathedraal - kruisbasiliek, 
kooromgang, dubbeltorenfront - ook middeleeuw
se voorbeelden ten grondslag gelegen hebben. 
Het grondplan van een gotisch gevaarte als de 
kathedralen van Reims en Amiens, of van de Notre 
Dame in Parijs - die De Greef uit eigen aan
schouwing gekend moet hebben - was, mits meer 
geregulariseerd, sterk vereenvoudigd en aan de 
krappe beurs van Nederlands’ katholieken en de 
krenterigheid van Den Haag aangepast, ook voor 
een vurig classicist als de Amsterdamse architect 
ongetwijfeld was (22), vermoedelijk wel aanvaard
baar. Voor de opstand, met zijn grillige silhouet en 
sterke verticalisme, gold dit natuurlijk minder.

Ook andere handboeken hadden De Greef, oner
varen op het terrein van de monumentale katho
lieke kerkbouw, in basilicale richting kunnen drijv
en. Als hij bij voorbeeld de moeite had genomen 
om het op Publieke Werken aanwezige exemplaar 
van het eerste deel van Wiebeking’s tractaat open 
te snijden, had hij daar diverse basilieken kunnen 
ontwaren. (23) Die voorkeur was toen in Europa 
algemener. De enorme koepelkerken op centralis
tische grondslag waren uit de gratie geraakt.
Voor de enige redelijk recente auteur die specifiek 
op het verschijnsel >kathedraal> ingaat, geldt dat 
echter minder: J.F. Blondel, de meest invloedrijke 
theoreticus uit de tijd van het vroege neoclassi
cisme, wiens ‘Cours d’Architecture’ (1771-77) 
natuurlijk ook bij De Greef in de kast stond.
Blondel leverde, van eigen hand, drie kerkplatte- 
gronden: voor een grote stadskerk, een klooster
kerk en een kathedraal. De laatste betreft een on
uitgevoerd gebleven project voor een niet nader 
aangeduide Duitse bisschopsstad. (24) Alle drie 
zijn het kruisbasilieken met centrale koepeltoren, 
waarbij de kathedraal zich van de andere twee 
voornamelijk door grotere omvang en grotere 
complexiteit onderscheidt. Ook uit de begeleiden
de tekst wordt niet duidelijk wat volgens Blondel 
een kathedraal tot kathedraal maakt - behoudens 
die ene constatering, elders, “qu'on réserve les 
doublés tours pour les Metropoles”. (25)
De overeenkomst tussen de kathedraal van Blon
del en de kathedraal van De Greef is echter ger
ing, en beperkt zich tot de algemene basilicale 
opzet met transept en twee fronttorens ter weers
zijden van een portico. (26) De verschillen zijn 
aanmerkelijk talrijker.
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De opleiding van De Greef

Op grond van handboeken alléén kon De Greef 
zijn kathedraal dus niet bouwen. Resteert de 
vraag of De Greef misschien tijdens zijn opleiding 
met het ontwerpen van kerken en kathedralen in 
aanraking is gekomen. Nederland mogen we 
daarbij gevoegelijk uitschakelen. (27) De opleid
ing tot bouwmeester stelde hier in de nadagen 
van de Republiek nog weinig voor. Van de over
heid ging nauwelijks enige stimulans uit; Pas Louis 
Napoleon creëerde in 1807, om de bouwkunde op 
een hoger plan te brengen, de mogelijkheid om 
op rijkskosten twee jaar in Parijs en twee jaar in 
Rome te studeren. De eerste stad werd daarbij 
vanwege de geringe Hollandse basiskennis als 
tussenstation voor een bezoek aan Italië strikt 
noodzakelijk geacht. (28) Het Koninklijk Instituut 
van Wetenschappen en Schone Kunsten in Am
sterdam (1808), de Koninklijke Artillerie- en Genie
school te Delft (1814) waar de Waterstaatsambte
naren hun technische opleiding ontvingen en de 
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in 
Amsterdam (1820) dankten alle hun ontstaan aan 
initiatieven van de Franse Koning van Holland, 
verder uitgewerkt door Willem I.
Voordien moest een architect in Nederland zijn 
kennis opdoen in de praktijk, tijdens avondcursus
sen van plaatselijke timmerlieden, aan de diverse 
stadstekenscholen of bij particuliere verenigingen

van kunstliefhebbers als het Genootschap Pictura 
in Dordrecht, waar De Greef de eerste stappen 
van zijn loopbaan zette. Reizen buitenslands wer
den daarbij niet gemaakt, en een goed Neder
lands handboek ontbrak. Voor dat laatste moest 
men wachten tot 1823, toen het 'Theoretisch en 
Practisch Bouwkundig Handboek' van W.C. Brade 
verscheen. Erg hoog kan het niveau niet geweest 
zijn, want de directeur-generaal van Kunsten en 
Wetenschappen Johan Meerman moest in 1808, 
toen De Greef als voormalig leraar bouwkunde 
van Pictura naar een beurs voor Parijs solliciteer
de, tot zijn ontzetting constateren dat de kandi
daat nog nooit van Piranesi gehoord had. (29)
Dat heeft niet verhinderd dat De Greef in de vol
gende twee jaar als ‘s Konings meest getalenteer
de kwekeling aan de 'Ecole des Beaux Arts’ zou 
gelden (30), waar hij onder de hoede van —
FëFa—-Napoleons hofarchitect Charles Percier 
(1764-1830) werkzaam was in het atelier van diens 
leerling Hippolyte Lebas (1782-1865). Parijs heeft, 
veel meer dan Rome, een beslissende invloed uit
geoefend op het karakter van zijn latere architec
tuur. Dit gold ook sterk voor zijn medeleerlingen 
Zeger Otz Reyers (1790-1857) en Jan David 
Zocher (1790-1870).
De invloed van de Franse bouwkunst bleef echter 
niet tot deze Nederlandse kwekelingen beperkt. In 
het kielzog van Louis Napoleon waren Franse ar
chitecten naar Nederland gekomen. Bij ontsten
tenis van een handboek in de landstaal waren 
Blondel en Durand, wier werk hier zelfs ten dele 
gedrukt was, in Nederland in zwang geraakt en de 
Amsterdamse Academie voor Beeldende Kunsten 
zou ook na de aftocht van de Fransen nog lang op 
het Franse neoclassicisme georienteerd blijven, 
zelfs nadat aan de Utrechtse stadstekenschool de 
gotische architectuurtekening geïntroduceerd 
werd. Heel de Nederlandse cultuur kortom, stond 
in de Franse Tijd in het teken van Frankrijk.

De Franse oriëntatie in het werk van De Greef is 
dan ook evident. Zo was zijn ontwerp voor een 
nieuwe Beurs in Amsterdam (1825) vanwege het 
grote halfronde venster duidelijke geïnspireerd op 
een beursproject uit Durands Précis, terwijl de 
fagades van het door hem in 1823/’24 voor de 
Nieuwmarkt ontworpen Gerechtshof ook Franse 
trekjes vertonen. (31) Dit geldt ook voor de Her
vormde Kerk van ‘s-Hertogehbosch (1820-’21) en 
het plan voor de kathedraal. Vreemd genoeg ver
tonen deze beide ontwerpen uitwendig ten dele 
de kenmerken van een stijl die ten tijde van het 
Eerste Keizerrijk al weer uit de >mode> geraakt 
was: het streng-republikeinse Dorisme van de 
Revolutiegeneratie, van Etienne Boullee (1728-’99) 
en Claude-Nicolas Ledoux (1735-1806).
Deze een stijl wordt gekenmerkt door een voorlief
de voor zeer zware en massale vormen en propor
ties, vlakke ongelede gevels zonder ornamenten 
en met relatief kleine vensteropeningen, gedron
gen zuilen, platte lijsten en zwakke profielen. Bij 
voorkeur werd gebruik gemaakt van de Griekse 
versie van de Dorische orde (ongecanneleerde 
zuilen zonder basis), maar hiervan is bij De Greef 
niets terug te vinden. Voorts was het halfronde 9
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venster, zoals dat bij onze kathedraal in voor- en 
zijgevels optreedt, een veel benut motief. De ge
strengheid is echter bij De Greef afgezwakt door 
de toevoeging van een Korintische portico, het 
gebruik van pilasters en de vermoedelijk aan de 
barok ontleende toepassing van pedimentjes op 
de torens. In Franse context weinig spectaculair, 
waren deze vlakke pilasters voor Nederland op
zienbarend, omdat hier rond 1830 in de regel nog 
steeds de geblokte bakstenen pilasters, en 
natuurstenen hoekblokken toegepast werden, die 
voor de kerkbouw van de achttiende eeuw zo ken
merkend zijn.

Het type van de vroeg-Christelijke basiliek

Een geheel ander Frankrijk spreekt uit het inwen
dige van de kathedraal: niet dat van de Revolutie, 
maar dat van de Restauratie. De halfronde koor- 
absis met krans van zes zuilen, de ronde ruimtes 
in het verlengde van de zijschepen (bij De Greef 
dus onder de torens) ter weerszijden van een 
soort voorhal welke zich door twee zuilen naar de 
middenbeuk opent, de zuilenrijen met zwaar 
hoofdgestel en de tongewelven onder het aan 
beide uiteinden afgewolfd zadeldak hebben min
der van doen met genoemd Dorisme en meer met 
de St.Philippe-du-Roule (1772-’84) van J.T.F. 
Chalgrin (1739-1811). Parallellen zijn hier ook te 
vinden in de wijze waarop blinde en bevensterde 
traveéen elkaar afwisselen. (32)
Ongetwijfeld heeft De Greef de St. Philippe-du- 
Roule, een van de belangrijkste recente kerken in 
de Franse hoofdstad, gekend. Met dit bouwwerk 
was indertijd het type van de vroeg-Christelijke 
basiliek, met colonnade (in plaats van zuilen- of 
pijlerarcade) en door cassetten geleed tongewelf 
(in plaats van gestucte plafonds) geïntroduceerd. 
Het werd toentertijd als de meest directe erfge
naam van de klassiek tempel beschouwd. Het was 
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oude positie herstelde Bourbons op alle fronten 
teruggegrepen werd naar de tijd van Louis XVI, 
ingang zou vinden, en uitgroeide tot wat wel het 
“Formideal der Zeit” is genoemd. (33) De voor
naamste kerken van het Parijs van de jaren twintig, 
als de Notre-Dame-de-Lorette van De Greefs 
Parijse leermeester Lebas, en de St. Vincent-de- 
Paul (1824-’48) van zijn generatiegenoot J.I.Hittorff 
(1792-1867), de laatste evenals de kathedraal met 
kooromgang, volgden dit spoor. (34) Bij Hittorff en 
De Greef kan bovendien persoonlijke bekendheid 
met de Constantijnse basilieken in Rome zelf een 
belangrijke rol gespeeld hebben. Ook aan de 
Ecole des Beaux-Arts was De Greef al intensief 
met Chalgrins nieuwe oude kerktype in aanraking 
gekomen, omdat deze daar voor het ontwerpen 
van gewone stadskerken ingeburgerd was ge
raakt. (35)
Belangrijker nog: ook de veelgelezen Durand had 
in 1802 bij de inleiding tot zijn Précis voor dit type 
gekozen. Zijn werkwijze moet het prijsbewuste 
ministerie van Katholieke Eredienst uit het hart ge
grepen zijn. Spaarzaamheid, het verkrijgen van 
veel ruimte voor weinig geld, staat centraal. Zo is 
althans zijn aanval op het Parijse Pantheon en de 
Romeinse St. Pieter te interpreteren. Voor beide 
kerken levert de auteur een alternatief project, in 
het laatste geval vergezeld van de toelichting dat 
uitvoering van het zijne indertijd “eut epargne aux 
trois quarts de ITurope des siècles de calamités 
“. (36) Hierbij wordt impliciet de koepelkerk, tot 
voor kort in Frankrijk voor de grootste gebouwen 
gangbaar, verworpen, want Durands plan toont 
een vijfschepige kruisbasiliek van vroeg-Christe
lijke inslag, zonder koepel of toren, in de trant van 
de oude St. Pieter.
Het motief van de dubbeltorenfaqade is echter 
noch tot de nieuwe St. Philippe-du-Roule, noch tot 
de oude St. Pieter te herleiden. Hiervoor moet de 
bron elders gezocht worden,en wel in een prijs
vraag van de Ecole des Beaux-Arts uit 1809, juist 
in de periode dat De Greef daar studeerde.

De kathedraal binnen de Ecole des Beaux-Arts

In het Frankrijk van na de Revolutie werden kathe
dralen eerder gesloopt dan gebouwd. Het religi
euze leven had in heel Europa een absoluut diep
tepunt bereikt. Ofschoon het katholicisme bij de 
komst van De Greef in Parijs al door het dal heen 
was zou er pas na 1814 sprake zijn van een wer
kelijke herleving. In Frankrijk resulteerde dit onder 
de bigotte laatste Bourbonkoningen in een ware 
'hausse' in de kerkbouw. De eerder genoemde 
Parijse kerken stamden dan ook uit de regerings
periode van Louis XVI of Louis XVIII: dus ruim voor 
respectievelijk ruim na het verblijf van De Greef in 
de Franse hoofdstad. Daartussenin valt een gat.
De parochies zelf waren, als gevolg van de staat
kundige omwenteling van hun goederen en daar
mee van hun inkomsten beroofd, veel te arm om te 
kunnen bouwen en van de staat viel weinig te ver
wachten. Gedurende het bewind van Napoleon 
was in de provincie hooguit een handvol kerkjes 
verrezen (37) en in Parijs gebeurde helemaal 
niets.

12. Project voor een kathedraal. Bekroond ontwerp van L.H. 
Lebas voor de Prix d’Emulation van 1801.
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13. Project voor een kathedraal. Ontwerp van E.J.L. Grillon 
voor de Grand Prix van 1809, met een tweede prijs 
bekroond.

Het anti-religieuze klimaat van die jaren vond ook 
zijn weerslag binnen de Ecole des Beaux-Arts. 
Weliswaar had Blondel in zijn standaardwerk de 
kerken niet overgeslagen, maar onder alle onder
werpen waarvoor in het laatste kwart van de acht
tiende eeuw een ‘Grand Prix’ werd uitgeschreven, 
bevond zich slechts een baptisterium (1787) - en 
een kathedraal (1781). (38) De inzendingen van 
de beide prijswinnaars betroffen echter de ge
bruikelijke grote koepelkerken op kruisvormige 
grondslag, waaraan duidelijk de invloed van 
Soufflots projecten voor het Pantheon en de 
papier gebleven 'Métropole' - van de als docent 
aan de 'Ecole' verbonden - Boullee af te lezen is. 
Na de eeuwwisseling volgde hierop een reactie. 
Durand, hoogleraar aan de ‘Ecole Polytechnique’, 
stond niet alleen in zijn afkeer van koepels. Bij de 
concurrent, de ‘Académie’, dacht men er net zo 
over, en toen zowel in 1801 (voor een ‘Prix 
d’Emulation’) (39) als in 1809 (andermaal voor een 
Grand Prix) een prijsvraag voor een kathedraal uit
geschreven werd, ging de jury op zoek naar een 
vormentaal die beter aansloot op de tradities van 
de Franse kerk en het karakter van de Franse ar
chitectuur “than the constantly reiterated Roman 
Pantheon". (40)
Men vond deze in het 'Grand Siècle', en wel in de 
meer traditionele kruisbasiliek met twee west- 
torens. In diverse provincieplaatsen waren tijdens 
de aera van Louis XIV en Louis XV nieuwe, grote, 
stadskerken met twee torens hadden opgetrok
ken, waaronder ook diverse kathedralen. (41) Een 
ook na de Franse Revolutie nog veel geraad
pleegd theoreticus als Jean-Francois de Neuf- 
forge (1714’91) had in zijn ‘Receuil Élémentaire 
d’Architecture’ (1757-’68) liefst een vijftal 
voorbeelden afgebeeld. In Parijs stond bovendien 
als levensgroot voorbeeld, ofschoon geen bis
schopskerk, de nog lang niet vergeten St. Sulpice, 
net als De Greefs kathedraal een drieschepige 
kruisbasiliek met kooromgang, waarvan de beide 
torens uiteindelijk pas tussen 1777 en 1780 naar 
ontwerp van Chalgrin uitgevoerd waren.

In het prijsvraagprogramma van 1801 werd dan 
ook met klem om een basiliek gevraagd, terwijl 
beide keren de bepaling opgenomen werd dat 
twee torens verplicht waren. In 1801 werd als lo
catie de hoofdfagade aangewezen. In 1809 werd 
de ontwerper de keus gelaten tussen voor- en 
achtergevel, en tussen een vrijstaande of inge
bouwde positie. Een koepel werd niet voorge
schreven, maar evenmin verboden. (42) De win
naar van 1809, A.M. Chêtillon, had daarvan dan 
ook gebruik gemaakt door een projekt in te dienen 
dat een groteske variant bood op de koepelkerken 
van Soufflot en Boullee.
Zo niet de winnaar van 1801, Lebas, die bij zijn 
basiliek de vereiste twee torens in het front plaat
ste, ter weerszijden van een portico van acht zuil
en. In de vlakke afsluiting van de beide torens, en 
van de gevel daar tussenin, alsmede de colon
nade die beide torens verbindt, vertoont het plan 
duidelijke verwantschap met de St. Sulpice. (43)
Iets sterker geldt dat nog voor het ontwerp van 
E.J.L. Grillon (1786-1854), in 1809 met de tweede 
prijs bekroond: hier keren ook de kleine frontons 
van het bovenste vierkant van de linker toren te
rug. De plattegrond toont een immense vijfschepi
ge basiliek met dubbele torenomgang, alsmede 
een transept waarin de zijaltaren, net als bij De 
Greefs kathedraal, niet aan de oostzijde, maar 
tegen de buitenwanden gesitueerd zijn.

We kunnen geredelijk aannemen dat De Greef met 
deze kathedraalprijsvragen bekend was. De 
‘Grand Prix de Rome’ vormde de centrale gebeur
tenis van het leven aan de Ecole, het hoogtepunt 
van het studiejaar. Die van 1809 valt midden in 
zijn Parijse leertijd, en ofschoon mededinging 
slechts aan Franse staatsburgers voorbehouden 
was, werden ook de Nederlandse kwekelingen 
min of meer bij dit gebeuren betrokken: Het thema 
van hun verplichte examenopdrachten, welke na
dien in hun vaderland tentoongesteld werden, was 
vaak aan de Grand Prix ontleend. (44) Bovendien 
was Lebas, de winnaar van 1801, zijn directe 11
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14. Anoniem project voor de Mozes & ASron te Amsterdam, 
ca. 1835, mogelijk door J. van Straaten en W.J.J. Offen- 
berg.

leermeester, en Grillon zijn medeleerling.
ChStillon was werkzaam in het atelier van Percier, 
die gewoonlijk de helft van de laureaten leverde 
en ondermeer met Chalgrin deel uitmaakte van de 
sectie architectuur van de Academie, die de in
zendingen beoordelen moest. (45) In de kleine 
wereld van de Ecole zag men elkaar vanzelfsprek
end regelmatig; vaak was daardoor de prijsvraag 
ten dele doorgestoken kaart en het onderwerp 
nauwelijks meer een verrassing. (46) De winnaars 
vertrokken vervolgens voor een paar jaar naar 
Rome, en daar kan De Greef in 1812 in de Franse 
academie Chatillon en Grillon andermaal tegeng
ekomen zijn.
Hoewel het zeker te ver gaat te stellen dat De 
Greef negentien jaar na dato een eigen oud prijs
vraagontwerp uit de kast gehaald en bijgewerkt 
heeft, valt niet uit te sluiten dat hij bij de uitwerking 
van zijn opdracht in 1828 oudere schetsen heeft 
benut. De tweetorenfapade van zijn kathedraal 
maakt in ieder geval duidelijk dat de herinneringen 
aan zijn Parijse studiejaren, evenals de Grand Prix 
van 1809, nog niet verbleekt waren. (47) 

Slotbeschouwing

In dit artikel is een hypothese ontwikkeld over de 
wijze waarop het kathedraalontwerp tot stand ge
komen zou kunnen zijn. Alvorens nu terug te keren 
tot de Mozes & Aöron, en na te gaan hoe de beide 

12 Amsterdamse projecten met elkaar in relatie

staan, lijkt het zinnig de belangrijkste bevindingen 
kort samen te vatten.
Duidelijk is dat De Greef de belangrijkste as
pecten van zijn plan aan verschillende bronnen 
ontleende. De hoofdopzet - een kruisbasiliek met 
kooromgang en twee torens - gaat, ofschoon ook 
latere exemplaren aan te wijzen zijn, uiteindelijk 
terug op de kathedraal van de Franse gotiek. 
Daarmee kan hij middels handboeken als Durands 
Parallele bekend zijn geraakt, voor zover hij niet al 
uit eigen aanschouwing met de Notre Dame en 
soortgenoten vertrouwd was. Voor het inwendige 
werd niet de gotische kathedraal maar de vroeg
christelijke basiliek, zoals die in het voetspoor van 
Chalgrins St. Philippe-du-Roule verbreid was 
geraakt, als uitgangspunt gekozen. De ononder
broken colonnades onder zwaar hoofdgestel en 
halfrond tongewelf getuigen hiervan. In zijn alter
natieve fapadeontwerp met een toren trachtte hij 
ook uitwendig hierbij aan te sluiten.
Dit laatse plan mag echter als een noodoplossing 
beschouwd worden. Een dubbeltorenfront had bij 
De Greef sterk de voorkeur. Voor die gedachte, 
dat zijn kathedraal indien enigszins mogelijk twee 
torens - hetgeen zeker voor een neoclassicistische 
kerk ongewoon was - moest hebben, zullen buiten 
de gotiek ook de voorschriften van Blondel en de 
voorgevel van de St. Sulpice in Parijs op de 
achtergrond gespeeld hebben. Als bewuste keuze 
zijn zij vermoedelijk te herleiden tot de Grand Prix 
van 1809. Bij de uitwerking van dit thema tracht
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16. Project van J.van Straaten en W.J.J. Offenberg voor de St. Ignatius (De Zaaier) te Amsterdam, uitgevoerd 1835-37.

De Greef al te hoekige vormen te vermijden. Ook 
in dat kader grijpt hij terug op de St. Sulpice, 
alsmede de SS. Trinitó dei Monti in Rome, welke 
hem op het idee van het frontispice ter afsluiting 
van de torenvierkanten, en op het grote thermen- 
venster boven de portico kunnen hebben gebra
cht. In de sobere detaillering en de vlakke gev- 
elbehandeling spreekt daarbij, in afgezwakte 
vorm, en met Hollandse stijfheid overgoten, de 
verlate volgeling van het strenge republiekeinse 
Dorisme.

Maar bij alle overeenkomst in stijl en conceptie 
blijven de verschillen tussen het Franse voorbeeld 
en de Nederlandse navolging groot. Zij demon
streren de grote kloof die ondanks de Parijse leer
tijd van de Amsterdammer tussen het zelfbewuste 
Frankrijk en het kleinsteedse Holland gaapte, gap
en moest: de projecten van de Fransen waren veel 
te groot(s), te gecompliceerd en daarmee te duur 
om voor De Greef echt als uitgangspunt te kunnen 
dienen, zijn creatie kon niets anders worden dan 
een provinciaals aftreksel van de megalomane 
visioenen van het pre- en post-revolutionaire 
Parijs.

EPILOOG; VAN KATHEDRAAL TOT 
PAROCHIEKERK

De kathedraal van Amsterdam is er nooit 
gekomen. De Greefs project is nooit uitgevoerd.
Toch hebben zijn activiteiten binnen de stad hun 
sporen nagelaten. Tien jaar nadat hij zijn geheime 
opdracht gekregen had werd, op 17 november 
1837, de eerste steen gelegd voor de nieuwe kerk 
van de Franciscanerstatie Mozes & Aaron, op nog 
geen halve kilometer afstand van de Nieuwmarkt 
waar de kathedraal had moeten verrijzen: een 
neoclassicistisch gebouw met twee torens naar 
ontwerp van de Vlaming Tilleman Francois Suys.
De oude schuilkerk, in 1686-'91 opgetrokken, was 
aan het begin van de negentiende eeuw behalve 
bouwvallig ook te klein geworden, zodat de gelovi
gen op zon- en feestdagen “als het ware op elkan
der zitten gepakt, waardoor, behalven den schad
elijken invloed op de gezondheid van allen, ook 
veele zoo door gebrek aan plaats als door zwakte 
van gestel, genoodzaakt zijn om buiten hetzelve te 
vertoeven”. (48)
Pastoor Arnoldus van Giessen heeft dan ook al
kort na zijn benoeming naar mogelijkheden voor 13



nieuwbouw, gezocht. Nog op Eerste Kerstdag 
1832 maakte hij zijn wens bekend naar de Klove
niersburgwal te willen verkassen. Hevige protes
ten van de gemeentenaren noodzaakten hem 
echter van deze verhuizing af te zien, en naar de 
aankoop van een aan het bestaande bedehuis 
belendend bouwterrein om te zien. Vier jaar later 
is de pastoor daarin geslaagd en op 20 maart 
1837 wordt de bouwaanvraag bij de koning inge
diend. De plannen ontmoeten nergens bezwaren 
en omdat de statie in staat is ze geheel op eigen 
kosten, dus zonder rijkssubsidie, te volvoeren, 
wordt reeds - en dat is voor de Haagse bureau
cratie bijzonder snel - op 11 juni de bouwvergun
ning verleend. Uitvoering zal geschieden onder 
leiding van Van Straaten, het oppertoezicht berust 
zoals gebruikelijk bij Rijkswaterstaat.

Het bouwplan is dan uiteraard al gereed. De wor
dingsgeschiedenis daarvan is enigszins in neve
len gehuld, omdat de archivalia niet verder terug
reiken dan maart 1837, toen Suys zijn eindontwerp 
al ingeleverd, en de Leidse architect Th. Molken- 
boer het bijbehorende bestek met begroting al 
vervaardigd had. (49)
Bij gebrek aan beter moeten wij daarom afgaan 
op de weinig heldere informatie die Van Straaten 
in zijn in het eerste deel van dit artikel genoemde 
plaatwerk geeft. (50) Van Straaten stelt dat Van 
Giessen door een niet met name genoemd per
soon het plan van De Greef in handen gekregen 
had, wat hem, vooral vanwege de twee torens, 
zeer goed bevallen was. Dat vervolgens “een be
kwaam architect uit Leiden" - met wie alleen 
Molkenboer bedoeld kan zijn - de kathedraal tot 
uitgangspunt had genomen voor de Mozes & 
ASron. Dat daarna ook de schoonzoon van Van 
Straaten, W.J.J. Offenberg (1813-73) als lid van 
de gemeente aangezocht was “tot het maken van 
plannen met onderling overleg". Dat daarna de 
pastoor naar Brussel afgereisd was om aan Suys 
de plannen van zowel Molkenboer als Offenberg 
voor te leggen. Dat Suys daarop aangeraden had 
het project van laatstgenoemde in die zin te wijzig
en, dat de kerk verbreed en de galerijen ge
schrapt zouden worden, waarna de Vlaming het 
verzoek had gekregen zich daar dan zelf over te 
buigen. En dat tenslotte Suys’ schetsen door 
Molkenboer uitgewerkt en van bestek en begrot
ing voorzien waren.

De Mozes en Aaron vormde niet de eerste casus 
waarbij De Greef, Suys en Van Straaten met elkaar 
te maken hadden. Zij waren reeds jaren goede 
bekenden van elkaar, zodat het niet vreemd is dat 
de bouwpastoor De Greefs ontwerp in handen ge
kregen heeft, of dat men de moeite genomen heeft 
Suys helemaal in Brussel (toen al buitenland!) op 
te zoeken. Hun levensloop maakt duidelijk hoe 
klein de architectenwereld van die dagen was: Zo 
hadden De Greef en Suys tegelijkertijd in Parijs 
gestudeerd aan de Ecole des Beaux-Arts, werden 
beiden later in eigen land door Willem I voor zijn 
paleizen in dienst genomen en waren ze beiden 
betrokken bij het bouwkundig onderwijs in de 
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17. Brussel, St. Jozef (Leopoldskwartier), 1842-'49 doorT.F. 
Suys.

Straaten tegengekomen, die daar actief was als 
makelaar, aannemer en architect en bovendien 
initiator van de in 1819 opgerichte Maatschappij 
tot Aanmoediging der Bouwkunde, waarvan De 
Greef bestuurslid was. (51)

Behalve De Greefs plannen voor een kathedraal is 
onlangs ook een van de plannen uit de voorbe
reidende:* fase van de Mozes en Aaron boven 
water gekomen. (52) Een ongesigneerd en onge
dateerd voorontwerp voor de voorgevel toont in 
vrijwel alles nog De Greefs façade: een kleine 
centrale Korinthische portico van vier zuilen, twee 
Toscaanse zijportalen, een thermenvenster, een 
Venetiaans raam in de bovenste torengeleding en 
kruisende zadeldaken daarboven. Alleen de pro
porties zijn fors gewijzigd, zodat de torens tot 
smalle staken ter weerszijden van een veel te bre
de middenpartij verworden zijn. Voorts heeft de 
strakke afsluiting van De Greef plaats gemaakt 
voor een balustrade met drie beelden en zijn 
boven de hoofdingang drie vierkante velden voor 
relief of muurschilderingen aangebracht.
Afgaande op Van Straaten komen als auteur 
slechts Molkenboer en Offenberg in aanmerking. 
Eerstgenoemde had tot aanvang 1837 nog maar 
twee kerken in Leiden op zijn naam staan (53), die 
beide worden gekenmerkt door goede verhoudin
gen en een strakke, vrij zakelijke vormgeving, 
waarin voor overdetailleringen als balusters en 
beelden geen plaats is. Mijns inziens ligt daarom 
een toeschrijving aan Offenberg, al dan niet in 
samenwerking met Van Straaten zelf, meer voor 
de hand. De voorgevel van hun gelijktijdig tot

stand gekomen Zaaierkerk (1835-’37) wordt even
eens bekroond door beelden en balustrade, welke 
laatste net als bij het anonieme voorontwerp van 
de Mozes & Aaron in het torenvierkant terugkeert. 
Het inwendige toont een reeks thermenvensters 
als bij de Kathedraal, en getuigt verder van een
zelfde horror vacui als de portico van het vooront
werp. Zelfs de vormgeving van de lijsten van het 
porticofronton met lopendehond-fries en acroter- 
ien is identiek aan die van het fronton boven de 
altaaropbouw in de Zaaier.

Eerst nadien zijn - door Suys ? - de belangrijkste 
ingrepen gedaan die de Mozes & Aaron van de 
Kathedraal onderscheiden. De overeenkomsten 
blijken bij nader beschouwing gering. De Greefs 
project is een fors stuk ingekort en vereenvoudigd. 
De basiliek is een hallekerk geworden. De beide 
colonnades zijn voor een kwartet van door bogen 
verbonden zuilen ingewisseld. De viering, de half
ronde sluiting en de absis zijn geschrapt. De Do
ristische halfronde vensters hebben voor veel con
ventionelere rondboogramen plaats gemaakt.
Wat echter gebleven is, is de tweetorenfagade 
met tempelfront - dit laatste is in Nederland inmid
dels ook in de kerkbouw ingeburgerd - met de 
rechte afsluiting daarboven en het schilddak 
daarachter. Het front is nu veel weelderiger vorm 
gegeven: de balustrade van het voorontwerp is 
overgenomen, het beeldentrio is naar voren ge
haald en op het pediment geplaatst, het gevelveld 
daarvan met een relief opgevuld. Tevens is de 
relatie tussen portico en voorgevel een andere ge
worden. De eerste was bij De Greef op streng 
neo-classicistische wijze los tegen de wand gezet, 
bij Suys meer barok in de wand opgenomen. (54) 
Daarbij vinden de Ionische zuilen hun pendanten 
in pilasters ter weerszijden van de middenpartij, 
die op het snijvlak van torenvoet en portico zelfs 
gedeeltelijk achter de buitenste zuilen schuil gaan. 
Ook in de gekoppelde Korintische pilasters van de 
beide torengeledingen manifesteert zich een ba
rokke tendens. Daarnaast is de verwantschap tus
sen de eerste vrije torenetage van de Mozes & 
Aöron en die van Chalgrins linkertoren van de St. 
Sulpice (1777-'80) zeer groot.
Dergelijke verdubbelingen en overlappingen bij 
de toepassing van het klassieke ordenapparaat 
mogen typerend heten voor de Italiaanse en Duit
se barok. Zij waren in onbruik geraakt sedert de 
doorbraak van het neoclassicisme in Frankrijk en 
Engeland in de tweede helft van de achttiende 
eeuw, toen het hele >Vitruviaanse> systeem van 
wandgedeling door middel van pilasters en half- 
zuilen als te weinig klassiek, want te sterk afwijk
end van het tempelideaal, afgekeurd werd. Suys 
toont zich hier, ofschoon hij dezelfde Parijse leer
school had doorlopen, veel conservatiever dan De 
Greef. Was de Kathedraal met zijn Doristische 
vormgeving anno 1830 al enigszins verouderd, de 
Mozes & Aaron is ten dele nog niet eens de 
bouwprincipes van het >Vitruviaanse> tijdvak van 
de barok ontgroeid. Hetzelfde zou even later ook 
gelden voor zijn Brusselse tweelingbroer, Suys’ St. 
Josef in het Leopoldskwartier (1842'49) waar 
overigens door een veel vrijer hanteren van de

desbetreffende ornamentiek reeds de drempel 
van de neobarok overschreden lijkt. Suys is bij zijn 
beide kerken met dubbeltorenfronten aanmerkelijk 
verder verwijderd geraakt van de strakke en 
sobere vormgeving van de Grand Prix-kathedralen 
van 1809, die De Greef tot uitgangspunt genomen 
had en ook Suys zelf gekend moet hebben, daar 
hij in die periode eveneens in de keizerlijke hoofd
stad vertoefde.
Het plan van Suys was op zijn laatst begin 1837 
gereed. Het moest alleen nog, na opzending naar 
Den Haag, door het departement voor R.K. Eredi
enst voorgelegd worden aan de hoofdingenieur 
van Rijkswaterstaat in Noord-Holland, P T. Grinwis.
Deze bekritiseerde vooral de geringe breedte van 
de fagade, want:
“daardoor is het vooruitsteekend Frontespice, het 
voornaam sprekende gedeelte, teveel tusschen 
de beide Torens in gedrongen en naar mijn 
gevoelen mist men zoo men zegt de partijen en 
doorlopende gevel tusschen iedere zijde van het 
Frontispice en de Torens. De laatsen rusten nu in 
het Standgezicht ieder onmiddelijk op een gedeel
te der frontespice, en deze hooge vooruitstekende 
gedeelten zijn niet genoegzaam van elkander ver
wijderd om het middelste behoorlijk te doen sprek
en. Een enkele toren in den midden zou daarom 
uithoofde van het smalle front naar mijn inzien 
meer verkieselijk zijn. Onder mededeling deze be
denking zou U Hoog Ed. Gestr. de belanghebben
den de vrijheid kunnen laten daarvan naar verkiez
ing gebruik te maken". (55)
Het ministerie, ofschoon niet in de bouwkunst on
derlegd, acht deze bewering niet ongegrond, 
maar de bouwcommissie van de Mozes & Aêron is 
niet van plan haar ontwerp te wijzigen, omdat het 
“door eene zeer bekwame hand is vervaardigd, en 
in deszelfs geheel zoowel als in deszelfs deelen 
vooral het front betreffende rijpelijk is doordacht".
(56) Ook Suys heeft ‘s hoofdingenieurs commen
taar onder ogen gekregen - en van de hand ge
wezen. Hij verzet zich met klem tegen het voorstel 
de twee torens terzijde door een toren in het mid
den te vervangen, omdat dan de hele voorgevel 
gewijzigd moet worden. (57)

Den Haag heeft zich tenslotte maar bij de wensen 
van de architect en bouwcommissie neergelegd.
De kerk werd op 21 juni 1837 volgens ongewijzigd 
plan voor f. 155.000 aanbesteed, na enige ver
traging ten gevolge van de inleiding bij dit artikel 
vermelde strubbelingen tussen pastoor en opzich
ter in vier jaar voltooid, en op 26 oktober 1841 
ingewijd.
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buitenomtrek verkrijgt.

2. BLONDEL, J.F., Cours d'Architecture (oü traité de la 
decoration.distribution et constructen des batiments.)],
Paris 1771, II p.308. 15



3. VOCHS, L, Bürgerliche Baukunst, Augsburg 1782, IV, 
p.12, 93-94.

4. Vgl. ROSENBERG, H.P.R., De 19de-eeuwse kerkelijke 
bouwkunst in Nederland, Den Haag 1972, p.20 m.b.t. de 
Mozes & Aäron.

5. De beide torens van de St. Vincent-de-Paul in Parijs 
werden eerst in 1833 door J.l. Hittorff toegevoegd. De 
enige mij bekende Engelse voorbeelden uit de 18de 
eeuw: St. John's, Smith Square, Londen (1714-28, T. 
Archer) en de dorpskerk van Mistley/Essex (1728-'92, R. 
Adam); uit de 19de eeuw: Hanover Chapel, Londen (1822- 
'25, C.R. Cockerell).

6. Cockerell (zie noot 5) was er door een vriend op attent 
gemaakt. Hittorff (zie noot 5) had deze kerk in 1822 op 
weg van Parijs naar Rome gezien. Mogelijk was De Greef 
10 jaar eerder dezelfde route gevolgd. WATKIN, D., The 
Life and Works of C.R. Cockerell, London 1974, p.138, 
resp. SCHNEIDER, o.c. (37) p.120 en p.320.

7. GOURIER, C.P., e.a., Choix d'édifices projetes et con- 
struits en France depuis Ie commencement du XlXe siecle, 
Paris 1825-36, deel I; mogelijk in afzonderlijke afleveringen 
verschenen, in welk geval de kerk van Macon al in 1825 
voor De Greef >beschikbaar< was. Onder de samen
stellers bevond zich overigens E.J.L. Grillon, die verder ter 
sprake zal komen.

8. Afgaande op datering bij HEDERER, O., Leo von Klenze 
[Persönlichkeit und Werk], München 1964, p.242-243. - 
Namelijk (behalve de rechte afsluiting van het middendeel 
met balustrade boven thermenvenster): de verticale drie
deling met een vierkante torenverdieping boven de 
kroonlijst; de geleding d.m.v. pilasters; het rondvenster 
boven rechthoekig venster in de eerste, de wijzerplaat in 
de tweede en de rondboogopening in de derde torenver
dieping. - Ook Hittorff zou, volgens HAMMER, K., Jakob 
Ignaz Hittorff (Ein Pariser Baumeister 1792-1867), Stuttgart 
1968, p.156, onder indruk van de SS. Trinitä in 1833 de St. 
Vincent-de-Paul van twee torens voorzien hebben.

9. Deze oplossing zou zelfs nog eens speciaal door een 
handboek gepropageerd worden, zie: ROMBERG, J.A., 
Versuch einer architektonischen Formenlehre [in 
Beziehung auf Gebäude unserer Zeit], Berlin 1837, p.185- 
186.

10. Hij zou het ook van de St. Sulpice in Parijs af gekeken 
kunnen hebben. Latere voorbeelden in Nederland: St. 
Teresia van Avila/Den Haag (1839-'41, T.F. Suys), St. 
Joseph/Delft (1834-'37, P. Adams) en Stadhuis/Dordrecht 
(1835, G.N. Itz).

11. Wel met een >schoonheidsfout< in die zin, dat het 
pediment de afsluitende blinde >attiek< van de zijbeuken 
snijdt, en het grote halfronde venster gedeeltelijk overlapt.

12. Hierop kan in dit kader niet nader ingegaan worden. Zie 
dienaangaande als belangrijkste literatuur: FORSSMAN,
E., Dorisch, Jonisch, Korinthisch (Studien über den 
Gebrauch der Säulenordnungen in der Architektur des 
16.-18. Jahrhunderts), Stockholm 1961; GERMANN, G., 
Einführung in die Geschichte der Architekturtheorie, 
Düsseldorf 1980; KAUFMANN, E., Architecture in the Age 
of Reason (Baroque and Post-Baroque in England. Italy. 
France), New York 1955; SUMMERSON, J., The Classical 
Language of Architecture, London 1980; WITTKOWER, R., 
Architectural principles in the Age of Humanism, London 
1949.

13. Binnen de theorie levert de Engelsman Stephen RIOU 
daarvan een illustratief voorbeeld (The Grecian Orders of 
Architecture delineated and explained from the antiquities 
of Athens, London 1768, pl.1 t.o. p.69, “The Design of a 
Church after the Männer of an Antique Temple”) -Zie ook 
WIEBEKING, C.F. von, Theoretisch-Practische Bürgerliche 
Baukunde [durch Geschichte und Beschreibung der 
merkwürdigsten Baudenkmäler], München 1821-'26,1 p.89 
en IV p.293, die het gebruik van de toren als niet passend 
bij de klassieke architectuur, en niet wel te combineren 
met een portico, afraadt.

14. De doelmatigheid van een portico bleef daarbij wel om 
klimatologische redenen omstreden, terwijl hij in Frankrijk 
ook als te heidens voor een Christelijke Kerk bekritiseerd 
werd: vgl. voor dat laatste: VAULCHIER, C. de, "Saint- 
Vincent-de-Paul: Reminiszenzen und kreative Schöpfung", 
Jacob Ignaz Hittorff [Ein Architekt aus Köln im Paris des

-| g 19. Jahrhunderts], tent.cat.Köln, Köln, p.130-131.

15. St. Willibrordus/Den Haag (1821 -’22) en St. Johan Baptist/ 
Schiedam (1822-'24). De eerste kerk genoot voldoende 
faam om opgenomen te worden in: GOETGHEBUER, P.J., 
verzameling der merkwaardigste gebouwen in het 
Koninkrijk der Nederlanden, Gent 1825.

16. Met architecten als Piet er Adams (1778-1846) in Z- 
Holland, Piete Huysers (1781-1846) in Noord-Brabant en 
Thomas Romein (1811-'81) in Friesland.

17. Het type toren dat De Greefs >westwerk< bekroonde zou 
pas later in Nederland ingang vinden, bijv. bij de R.K. Kerk 
van Schipluiden (1839-'40, A. Roodenburg) en de N.H. 
Kerk van Steenbergen (1832-'43, P. Huysers). Het vertoont 
in zijn driedelige opbouw van vierkant, open achtkant met 
vrijstaande zuilen, en koepeltje, grote verwantschap met 
enige Londense kerktorens van John Soane (1753-1837).

18. De bekenste voorbeelden: de Venetiaanse kerken S. 
Francesco della Vigna (1562), S. Giorgio Maggiore (1565) 
en II Redentore (1576-77). Voor de problemen waarvoor 
Palladio zich gesteld zag zie: WITTKOWER, o.c. (noot 12), 
p.89-97.

19. Bijv.: eerste ontwerp van J.B. Lepère voor St. Vincent-de- 
Paul; St. Denis-du-Sacrement (1823-25, E.H. Godde), St. 
Marie-des-Batignolles (1828-'29, A. Molinos), alle drie in 
Parijs.

20. Een reconstructie van de bibliotheek van de PW wordt 
sterk vergemakkelijkt doordat zij later in de UB van Am
sterdam is opgenomen, waarbij stempels de herkomst 
aangeven. De kern van de verzameling is afkomstig van 
De Greefs voorganger Abraham van der Hart (1747-1820), 
wiens bezit na zijn dood voor een groot deel door de stad 
aangekocht was; zie: SWIGCHEM, C.A. van, Abraham van 
der Hart 1747-1820 (Architect. Stadsbouwmeester van 
Amsterdam), diss. RUU, Amsterdam 1965, p.75.

21. Dit werk was speciaal voor de Parijse kwekelingen 
aangeschaft (HOLTHE TOT ECHTEN, G.S. van, “Lodewijk 
Napoleon en het onderwijs in de bouwkunst", K.N.O.B., 
LXXIX (1980), p.8 noot 28), zodat De Greef er al in zijn 
Franse tijd in aanraking mee gekomen is; het bevond zich 
bovendien in de bibliotheek van PW.

22. Al zijn bouwwerken zijn streng klassiek van karakter. Een 
ontwerp dat ook maar enigszins naar neogotiek zweemt, is 
niet bekend.

23. WIEBEKING, o.c. (noot 13), I p.90-97.
24. Slechts de plattegrond is afgebeeld, deel III (1772), pl Llll, 

met beschrijving op pag. 375-382.
25. BLONDEL, o.c. (noot 2), II p.309-310.
26. Verder hooguit de driehoeksgewijze compositie van de 

altaren. Voor het plattegrondfragment van De Greef 
misschien de sterk gefragmenteerde koorpartij met als 
zelfstandige ruimtes geconcipieerde nevenkoren, alsmede 
de beide zuiltjes ter weerszijden van de wand tussen 
hoofdkoor en zijkoren.

27. Vgl. hierover: HOLTHE TOT ECHTEN, G.S. van, o.c. [noot 
21] p.1-24, en: “L'envoi de jeunes artistes Neèrlandais a 
Paris pendant Ie regne de Louis Napoleon Bonaparte, roi 
de Hollande (1806-1819), Gazette des Beaux-Arts 6e serie 
Clll (1984), p.57-70; LOTTMAN, E.B.M., “Het Koninklijk 
Besluit van 13 april 1817 en de getuigschriften van 
bekwaamheid tot het geven van (bouwkundig) tekenon
derwijs", K.N.O.B. LXXXV (1986), p.3-20; OZINGA, M.D., 
“De architecten van Lodewijk Napoleon als koning van 
Holland", Oudheidkundig Jaarboek (4e serie KNOB) XI 
(1942), p.63-81; Reizen naar Rome (Italië als leerschool 
voor Nederlandse kunstenaars omstreeks 1800), tent.cat. 
Haarlem/Roma, Roma 1984; REYNAERTS, J„ "Prijsteken- 
ingen uit het Amsterdams bouwkundig onderwijs 1820- 
1844", K.N.O.B. LXXXIV (1985). p.248-269; SWIGCHEM. 
C.A. van, “Mogelijkheden tot vorming voor de classicistis
che bouwkunstenaar te Amsterdam in de tweede helft van 
de 18de eeuw", K.N.O.B., 6e serie XVI (1963), p.57-72.

28. De koning was over het niveau zo ontevreden, dat hij in 
1808 op de Amsterdamse kunsttentoonstelling alle 
architectuurtekeningen liet verwijderen; zie Reizen naar 
Rome (noot 27), p. 180.

29. G.B. Mirbel (1776-1854), eerste "Directeur des élèves te 
Parijs, kreeg dan ook direct de opdracht dit verzuim goed 
te maken; zie HOLTHE TOT ECHTEN, o.c. (noot 21), p.8. 
noot 29.

30. Percier en Thienon (de opvolger van Mirbel, zie noot 29) 
waren zeer tevreden, en de koning verleende hem zelfs

tijdens zijn studie in 1810 de opdracht een Arsenaal voor 
Amsterdam te ontwerpen; zie HOLTHE TOT ECHTEN, o.c. 
(noot21), p.9-10.

31. Zie VRIES, A. de, “De Amsterdamse Beurs 1825-1840; 
prijsvraag en polemiek", Jaarboek Amstelodamum LXXVI 
(1984), p.141, resp. EBBINGE WUBBEN, J.C., "Een 
speurtocht door enige archieven naar bouwkundige 
ontwerpen uit het begin van de 19de eeuw", K.N.O.B., 6e 
serie XVI (1963), p.73-88.

32. Er bestaan overigens ook overeenkomsten in de composi
tie tussen de voorgevel van Chalgrin's kerk en De Greefs 
alternatieve façade-ontwerp, waarop hier niet verder 
ingegaan kan worden.

33. HAMMER, o.c. (noot 6), p.154.
34. Voor meer voorbeelden zie: HAUTECOEUR, L., Histoire de 

l’Architecture classique en France, Paris 1955, VI p.74.
35. Zie o.m.: SCHNEIDER, D.D., The Works and Doctrins of 

Jacques Ignace Hittorff 1792-1867 (Outstanding disserta
tion in the Fine Arts), New York 1977, I p.318 en ZANTEN, 
D. van, “Architectural Composition at the Ecole des 
Beaux-Arts from Charles Percier to Charles Garnier", 
(DREXLER, A.J.), The Architecture of the Ecole des Beaux- 
Arts, London 1977, p.141.

36. DURAND, J.N.L., Précis des leçons d’architecture 
données a l’Ecole Polytechnique, Paris 1802, toel. op pl.2.

37. HAUTECOEUR, o.c. (noot 36, V (1953) p.242 noemt er 
slechts drie. 38. De bekroonde ontwerpen werden ten dele 
gebundeld in: PRIEUR, A.P., en CLEEMPUTTE, P.L., Col
lection des prix que la cidevant Academie d'Architecture 
proposoit et couronnoit tous les ans, Paris 1787-ca.1796; 
dit werd als geheel opgenomen in: ROSENAU, H., "The 
Engravings of the Grands Prix of the French Academy of 
Architecture", Architectural History III (1960).

39. SCHNEIDER, o.c. (noot 37), p.318 spreekt ten onrechte 
over een Grand Prix. Zij komt namelijk niet voor in de 
complete lijst met Grand-Prix-onderwerpen van EGBERT, 
D.D., The Beaux-Arts tradition in french architecture, 
Princeton 1980, p. 168-200.

40. SCHNEIDER, o.c. (noot 37), p.318.
41. Bijv. Auch, Langres, Montauban, Nancy, St. Die. Vgl. ook 

HAUTECOEUR, o.c. (noot 34), IV (1952) p.331.
42. Voor het prijsvraagprogram van 1801 zie HAUTECOEUR,

o. c. (noot 34), V (1953), p.273, voor dat van 1809: 
AVANZO, D., Grand Prix d'Architecture (Projets couronnes 
par l'Academie Royale des Beaux-Arts de France), Liege 
1842, bij pl.75.

43. De balustrade bij de St. Sulpice dateert pas van 1869.
44. Zie: JONG, E. de, “Bouwkunst”, Reizen naar Rome, o.c. 

(noot 27), p.181.
45. HAUTECOEUR. o.c. [noot 36], V (1953), p.154-155.
46. Zie daarover een zeer lezenswaardig hoofdstuk aan

gaande de verwerving van de Grand Prix door Henri 
Labrouste (1801-75) van LEVINE, N., "The compétition for 
the Grand Prix in 1824: a case study in architectural 
éducation at the Ecole des Beaux-Arts”, (MIDDLETON, R.) 
The Beaux-Arts (and nineteenth-century French architec
ture!), London 1982, p.67-123.

47. Dit is ook op goede gronden voor twee andere architecten 
van grote neoclassicistische kerken met dubbeltorenfront 
gesuggereerd. Voor Hittorff (SCHNEIDER, o.c. (noot 37).
p. 322) en voor Cockerell (SUMMERSON, J., Architecture 
in Britain 1530-1830 (The Pélican History of Art), Harmond- 
sworth 1977 (6e herz.), p.517). De Greef kende mogelijk 
Hittorff via Percier. Bovendien leidde Hittorff de ver
bouwing van de Halle-aux-Bles naar ontwerp van F.J. 
Belanger (1744-1818), welk bouwwerk door De Greef 
uitgekozen werd voor de opdracht een bestaand gebouw 
te tekenen, terwijl zijn medeleerlingen een antiek 
voorbeeld kozen; zie BERGVELT, E., “De élèves-pension
naires van Koning Lodewijk Napoleon", Reizen naar 
Rome, o.c. (noot 27), p.70.ln dit verband is ook relevant 
dat het genoemde ontwerp van Von Klenze voor de kapel 
van Tegemsee lang voor een jeugdwerk uit zijn Parijse 
periode gehouden is; zie HEDERER, o.c. (noot 8), p.243.

48. Request van P aan K, 20-3-1837, R.K.Ere 479: 24-3-1837 
no.2.

49. Gedateerd 7-3-1837, bijl. bij request P aan K, 20-3-1837, 
R.K.Ere 479: 24-3-1837 no.2.

50. Zie bijlage bij eerste deel van dit artikel, in De Sluitsteen III 
(1987) no.3, pag 23.. Het navolgende is voorts gebaseerd

op: BALBIAN VERSTER, J.F.L., “De Mozes- en Aöronkerk 
of Kerk van St. Antonius van Padua", Maandblad Amste
lodamum XXI (1943), p.57-62; DALMATIUS VAN HEEL 
OFM, en BONFILIUS KNIPPING OFM, Van Schuilkerk tot 
Zuilkerk, Amsterdam 1947, p.202-212; LANGE OFM, C., 
“Van Schuilkerk tot Zuilkerk", Maandblad Amstelodamum 
LXVIII (1971), p.124-129.

51. Zie: T(ILBORGH), L. van, "Ronde Lutherse kerk te 
Amsterdam", Het kleine bouwen (Vier eeuwen maquettes 
in Nederland), tent.cat. Utrecht, Zutphen 1983, p.117-119, 
en ZIJLMA, R., Jan de Greef (1784-1834) (stadsarchitect 
van Amsterdam (1820-1834)), scriptie UvA-KHI no.347, 
Amsterdam 1971, p.13-24.

52. Afkomstig uit parochiearchief, nu in topografische atlas 
GAA. -Dat slechts een tekening van de voorgevel 
aanwezig is, en plattegrond, doorsneden en zijaanzichten 
ontbreken, vindt mogelijk haar oorzaak daarin dat er niet 
eerst aan nieuwbouw, maar van vergroting van de oude 
kerk met gedeeltelijk behoud van het inwendige sprake 
zou zijn geweest, althans volgens LANGE, o.c. (noot 50), 
p.5, helaas zonder bronvermelding.

53. St. Petrus (1835-36) en OLV Onbevlekt Ontvangen (1836- 
37). Zie HANSEN, E., Tussen latwerk en gips (architect 
Theo Molkenboer en de R.K.Kerk van Overveen),
doet.scriptie RUL, Lisse 1984, p.45-46, met afb. op p.105- 
106.

54. Volgens HEKKER, R.C., “De Nederlandsche bouwkunst in 
het begin van de negentiende eeuw", K.N.O.B. 6e serie IV 
(1951), p.8 als gevolg van een stedelijke rooilijnverorden
ing.

55. Brief Hl aan G, 8-5-1837, RW 154: 204.
56. Brief bouwc'ie aan B&W, bijl. bij brief G. aan DG, 29-5- 

1837, R.K.Ere 481: 30-5-1837 no.4.
57. Brief Suys aan P, 4-6-1837, PA (GAA no.688) 212. Suys 

stond in zijn voorkeur voor twee torens niet alleen. Hittorff 
ruilde in 1833 bij de Parijse St. Vincent-de-Paul de 
oorspronkelijk geplande axiale toren in tegen een 
torenpaar. Cockerell had, onwillig om een toren op het 
kerkdak te plaatsen hardnekkig tegen de wens van zijn 
opdrachtgevers in aan zijn dubbeltorenfront voor de 
Londense Hanover Chapel (1823-25) vastgehouden, 
omdat een kerk zonder twee torens naar zijn smaak geen 
kerk was, maar van alles wezen kon (Zie WATKIN, o.c. 
[noot 6], pag. 137).
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P.A.M. Geurts

BRENGT DEN ROER DEN AMSTEL NADER!
HET HUWELIJK VAN DE ROERMONDENAAR PIERRE CUYPERS MET DE AMSTERDAMSE 
ANTOINETTE ALBERDINGK THIJM,

-3 MAART 1859-

Petrus, Josephus, Hubertus Cuypers, de latere 
befaamde architect, werd op 16 mei 1827 gebo
ren in een Roermonds middenstandsgezin. Veel 
bijzonderheden over de eerste dertig jaren van 
zijn leven staan vermeld in de uitvoerige brief van 
zijn vriend W. Everts aan Joseph Albertingk Thijm 
die in dit artikel geciteerd wordt. Aan deze infor
matie kan worden toegevoegd dat Cuypers de 
Franse school bezocht in zijn geboortestad en in 
1845 naar de Kunstacademie te Antwerpen ging 
om tot architect te worden opgeleid. Hij studeerde 
er vier jaren, in welke periode hij ook stage liep. In 
1849 slaagde Cuypers aan de Antwerpse Acade
mie met de hoogste onderscheidingen. Te Roer
mond zou hij weldra door Mgr. J.A. Paredis be
trokken worden bij de restauratiewerkzaamheden 
aan de Munsterkerk en al in 1853 was Cuypers in 
het Brabantse Oeffelt aan de bouw van zijn eerste 
eigen kerk toe. (1) Vanaf 1853 was Cuypers ook 
betrokken bij Rolduc, sinds 1843 onderwijsinstel
ling van het Apostolisch Vicariaat Roermond, door 
bemiddeling van Mgr. Paredis of op uitnodiging 
van de docent Th.J. Ariens. In overleg met de 
priesterleraren Ariens, W. Everts en A.L. Jansen 
werd met de dringend noodzakelijke restauratie 
van kerk en crypte aldaar aangevangen. Cuypers 
zou te Rolduc zestig jaar werkzaam blijven. In het 
bijzonder met Everts, sinds de herfst van 1851 aan 
Rolduc verbonden, zou hij hechte vriend
schapsbanden aangaan. (2)

De oudst bekende brief die Cuypers vanuit Roer
mond aan de katholieke voorman Joseph A. 
Alberdingk Thijm te Amsterdam richtte, draagt de 
datum 26 oktober 1854. (3) Zij kenden elkaar toen 
al enige tijd, zo blijkt uit de inhoud, maar Thijm 
was toen toch nog wel "Wel Edele Heer”. Weldra 
wordt hij “Waarde Vriend” en “Lieve Vriend". Op 
10 november 1855 moest Cuypers zijn “Waardste 
Vriend” berichten, dat zijn negenentwintig jaar 
oude echtgenote Maria Rosalie van de Vin, die hij 
gedurende zijn studietijd te Antwerpen had leren 
kennen en met wie hij slechts enkele jaren ge
trouwd was geweest, hem was ontvallen, terwijl hij 
voor zijn werk in Parijs verbleef. (4)
Cuypers schreef onder andere: “Zij die mij het 
dierbaarste was, welke de vreugde mijns levens 
uitmaakte (....) Een gevolge eener snel toegenome 
uitteerende ziekte". Vier dagen later stuurde Thijm 
een uitvoerige en gevoelvolle brief van medele
ven. (5)
In de daarop volgende periode werden de contac
ten tussen Cuypers en Thijm nog intensiever. De 
Roermondenaar kwam ook in de familiekring van 
de Amsterdammer en voelde zich daar thuis; hij 

18 ondervond er de steun die zijn eigen familie hem

Dr. Cuypers' verloving met Antoinette Alberdingk Thijm

niet kon geven. Thijm genoot ook van het gezel
schap van Cuypers. Dat mag worden opgemaakt 
uit de verzuchting uit een brief van 25 juni 1856: 
“Ook ik zoude veel willen geven en opofferen 
indien ik te Amsterdam of Gij te Roermond woon- 
det, het leven zoude mij veel aangenamer zijn, 
mijn lasten en wederwaardigheden zoude ik ge
makkelijker dragen, indien ik nu en dan mij met U 
over Vriendschap en Kunst konde onderhouden.” 
(6)

Dit huiselijk verkeer heeft er blijkbaar toe geleid 
dat de inmiddels eenendertig-jarige Cuypers ver
liefd raakte op Thijms jongste zuster, de zesen
twintigjarige Antoinette, Catherine, Therèse, door 
familieleden en intimi Nenny genoemd. Rond 1848 
heeft hij Jozef Alberdingk Thijm, als hoofd van de 
familie, om haar hand gevraagd. Wie op grond 
van de intussen gegroeide banden van vriend
schap mocht verwachten, dat Cuypers met open 
armen zou zijn ontvangen, vergist zich in niet ge
ringe mate. Toen het om een bruidegom voor zijn 
zuster ging, achtte Thijm al hetgeen hij inmiddels 
van Cuypers wist en ondervonden had, onvol
doende om onmiddellijk positief te reageren. Hij 
ging een grondig onderzoek instellen. Thijm wend
de zich allereerst tot Everts, leraar te Rolduc. Met 
deze had hij in augustus 1855, op instigatie van 
Cuypers, schriftelijk kennis gemaakt, in de hoop 
hem over te halen zijn medewerking te gaan ver
lenen aan het pas opgerichte tijdschrift De Diet- 
sche Warande. (7) Uit dit eerste contact was een 
vriendschap gegroeid, die stand zou houden tot

aan Thijms dood in 1889. Er ging een brief van 
Thijm naar Rolduc, waarin nadere inlichtingen wer
den gevraagd aangaande Cuypers. Er werd aang
edrongen op onmiddelijk antwoord, waaraan 
Everts op 24 oktober gehoor gaf. Hij schreef als 
volgt:

"Rolduc, Zondag 24 October 1858,

Wel Edele Heer en Vriend,

Niet zonder enige huiver voldoe ik terstond aan Uw 
verlangen; ik weet, hoe scherp het oor van den vrager in 
dergelijke gevallen toeluistert en hoe uiterst nauwkeurig de 
woorden van den beantwoorder moeten gewogen worden, 
om alle schijn van bewimpeling of van overdrijving te 
vermijden. Maar ik vertrouw op Uwe regtzinnigheid en op 
Uwe discretie, gelijk gij op mijne rekent. Overigens, dit zij 
reeds voorop gezegd: ik heb U niets mede te deelen, wat 
Cuypers' eer benadeelen en krenken kan; en dat is veel 
en daarom ben ik vrijer. C. is van eenvoudigen burgerlui 
stand. Zijn vader was huisschilder, braaf en eerlijk en 
slechts zoo rijk, dat hij voor zijn huisgezin ruim het noodige 
won en aan den jongen Piet een fatsoenlijke educatie aan 
‘t Stedelijke college kon doen geven. De verdere studieen 
van P. aan de academie, moeten op kosten der stad 
Roermond geschied zijn. De moeder en zuster, die nog 
leven, bewonen hun eigen(?) huis en genieten, zoo men 
algemeen zegt, ondersteuning van den dankbaren zoon 
en broederlijken broeder. De broeder is huisschilder als 
de vader, of liever is thans aan het atelier werkzaam met 
beeldbeschildering, polychromie enz. Hun karakter kan ik 
juist niet bestempelen; ik ken hen persoonlijk niet; hun 
reputatie, hun goede, eerlijke naam, moet, voor zoover mij 
bekend onbesproken zijn. De overleden (mag ik eens slim 
zijn? als gij bij vergissing geschreven hebt "de eerste 
vrouw van C.” dan moet gij "overleden” er zoo overheen 
schrijven dat eerste totaal verdwijne) nu, de overleden 
vrouw van Cuypers was een antwerpsch meisje van dito 
stand en familie, vermoed ik, als hij zelf; men zeide alge
meen, dat ze modiste was; sommigen betreurden, dat hij 
niet een vrouw van meer fortuin en stand gezocht had, van 
anderen won hij des te meer sympathie, dat hij, alhoewel 
in betere positie door zijn talent en door omstandigheden 
verplaatst, aan de eerste liefde trouw bleef; ik ben van die 
laatsten. De persoon echter, hoe weinig rijk, was goed, 
zacht edelaardig en vroom en zeer zeker heeft niemand 
ter wereld iets op haar af te wijzen gehad. Hare zuster, die 
thans bij C. inwoont, is een fijne dame voor 't uiterlijke; 
voor het overige mij niet bekend, als slechts onder dit 
opzigt, dat men voor een jaar of twee meende, dat zij het 
er op aanlegde, hare overleden zuster bij C. te vervangen. 
C. vond in haar een natuurlijke deelneemster aan zijn 
regtmatige droefheid en zij schijnt wel den toon aang
eslagen te hebben, die doordringt tot het sanktuarium van 
‘t hart; edoch, dit weder erbij, nooit is er een beleedigend 
woord daaromtrent van weldenkenden gevallen. Ik geloof 
ook, dat hij zelf niet eens merkte, waartoe hem dit brengen 
kon, toen hij door een vriend gewaarschuwd werd en ik 
geloof, dat hij zich sedert dien omzigtiger gedragen heeft. 
Deze gehele omzichtigheid bestond echter in niets 
anders, dan dat hij minder met haar op publieke wandelin
gen verscheen, wat ook alleen aanleiding tot boven 
genoemde vermoedens gegeven zal hebben. Van de 
associatie met Stolzenberg zegt men 1e dat hij de 
kunstenaar is en St. de koopman, 2e dat hij het werk 
verrigt en Stolz het geld trekt, grootendeels natuurlijk. 
Nogtans dit zijn de minder goed ingeligten; de meesten en 
daaronder ik, zijn overtuigd, dat deze zaak schoon en 
tevens winstgevend is. Ik ken de aspiratie door C. zelven 
en ben overtuigd, dat zij zeer wel is; slechts is hij te weinig 
belangstellend, wat het geldelijk voordeel betreft en ik heb 
hem herhaalde malen aangespoord, om toch alles op 
zekeren vasten voet te hebben tegenover Stolz, wat nu 
ook geschied moet zijn. Wat Cuypers' roep als student 
betreft, deze was volkomen in overeenstemming met wat 
men thans van hem zegt; hij gold als een braaf, talentvol 
jongeling, hoewel men bepaald niet van godsvrucht sprak,

zoals dit welligt nimmer het geval is van een student aan 
de academie, die 18 lenten telt. Ziedaar kort en opregt, 
wat ik U mede deelen kan over onzen vriend. Is er in 
hetgeen ik over hem gezegd heb iets. dat U dubbelzinnig 
of bedenkelijk schijnt, dan gelief het mij te zeggen; in het 
uurtje tijds, dat ik gehad heb, om een zoo belangrijke en 
kiesche zaak te bespreken, kan mij ligt een woord ontval
len zijn, dat ik zou wenschen zoo al niet terug te nemen, 
dan toch te verklaren of te bepalen. Gij verlangdet heden 
nog antwoord en dat heb ik gegeven. In alle geval reken ik 
op de strengste geheimhouding. Nqg eens ik verzoek, ik 
verlang, dat U geen ongunstig oordeel in welken deele 
ook (wanneer het natuurlijk de door mij besproken punten 
aanbelangt) over C. vellet zonder er mij nog eens over 
gehoord te hebben. Het schrift is altijd een gebrekkig 
vertolker van zoo fijne dingen. Geloof, dat ik steeds ben 
Uw welmeenende en dienstvaardige dienaar en vriend.

W. Everts pr.” (8)

Zelfs deze onbetwistbaar enthousiaste “brief van 
aanbeveling” kon Thijm niet overtuigen van 
Cuypers’ volstrekte geschiktheid als huwelijkskan- 
didaad voor zijn zuster. Hij vroeg Everts op diver
se punten nadere informatie. De Rolducien had er 
kennelijk spijt van zo gedetailleerd en zonder eni
ge reserve of argwaan naar Amsterdam over zijn 
Roermondse vriend te hebben geschreven. Hij 
verschafte niettemin verdere inlichtingen over de 
stadsbeurs, waarvan Cuypers gebruik had ge
maakt om in Antwerpen te kunnen studeren, over 
de financiële situatie van moeder Cuypers en de 
bij haar inwonende dochter, de wijze waarop de 
architect daar bijsprong, over diens godsdienst
zin, over het feit dat Cuypers’ schoonzuster hem 
nog steeds terzijde stond. (9)
Intussen had Thijm aan de in spanning wachtende 
Cuypers -”lk kan niet ontkennen dat ik Uwe waar
de letteren met het grootste ongeduld heb tege
moet gezien”- laten weten, dat hij niet onmiddellijk 
uitsluitsel kon geven. Deze verklaarde daarvoor 
begrip te kunnen opbrengen. Ook aan Cuypers 
zelf had Thijm vragen voorgelegd: “Gaarne geef ik 
U, mijn beste Vriend, onmiddelijk inlichtingen, 
nopens die punten welke U wenschte opgehel- 
derd te zien”. Het betrof ook hier de plaats van het 
schoonzusje in Cuypers’ huishouding en diens fi
nanciële situatie, mede in verband met de ver
plichtingen die hij had tegenover zijn moeder en 
zijn ongetrouwde zuster.
Na hierop te hebben geantwoord, sprak Cuypers 
zijn vertrouwen uit “aan Uwe lieve Zuster eene 
positie te verschaffen overeenkomstig met hare 
stand en opvoeding”. Hij was er van overtuigd dat 
de moeilijkheden verbonden aan een eventuele 
verhuizing van Antoinette naar Roermond, zouden 
worden gecompenseerd door veelvuldige bezoe
ken over en weer. Cuypers eindigde met een vuri
ge smeekbede:

“En nu Lieve Vriend, behalve onze vrienschap, behalve 
onze betrekking tot elkander als broeders in de Goede 
Christelijke Kunst, behalve dit alles zeg ik U, bid ik den 
hemelschen Vader dat de vervulling mijner innigste 
wenschen een nog teederder band smede welke onze 
verwante zielen vast en vaster aan elkander hechtte". (10)

Een brief van 31 oktober van Thijms kant gaf 
Cuypers goede moed op een gunstige beslis
singen) Enkele dagen daarna kreeg hij bericht 19



dat de Amsterdammer hem te Roermond zou ko
men opzoeken. Cuypers verwachtte bij die gele
genheid althans iets meer zekerheid te krijgen: 
"om zoo doende, zoo ook niet het tijdstip der voor 
mij zoo innig gewenschte en belangrijke decisie 
verhaast wordt; ge daardoor tenminste meer rust 
en kalmte aan mijne geschokte ziel zult verschaf
fen”. (12)
Tegen 20 november ontving Cuypers het verzoek 
op maandag 22 november te Amsterdam in huize- 
Thijm aanwezig te willen zijn, waar dan zijn verlov
ing met Nenny Alberdingk Thijm officieel bekend 
zou worden gemaakt:

“Uwe mededeeling dat ik maandag morgen verwacht 
wordt was mij alleraangenaamst. Gij die mijn hart en ziel 
kent, Gij weet hoe vurig ik verlang om de grondslagen te 
vestigen, niet alleen tot mijn maar tot het geluk van haar, 
die mij thans dierbaarder dan mijn leven is" (13).

Drie dagen na die heugelijke gebeurtenis bracht 
Cuypers aan Everts, die te Rolduc aan hem had 
gedacht, enthousiast verslag uit van de verloving:

“Amsterdam, 25 november 1858,

Zeer eerwaarde en lieve vriend!

Ik behoef u niet te zeggen hoe gevoelig ik ben aan de 
deelneming welke Gij toonde in mijn geluk, uw telegram te 
ontvangen te midden der mij zoo dierbare familie heeft alle 
leden maar bijzonder mijne lieve Bruid zeer veel indruk 
gemaakt. De weinige dagen welke ik hier heb doorgebra
cht zijn met goude letters, in mijn hart gegrift. Mevrouw 
Alberd. Th. (mamma) is de edelste moeder die gij U kunt 
voorstellen. Zij heeft mij zoo liefdelijk zoo recht moederlijk 
ontfangen en na een kort maar hartelijk onderhoud hare 
lieve Nenny haar dierbaarste schat geschonken. O mijn 
eerwaarde Vriend nooit zal ik deze plechtige oogenblik 
vergeten... toen die edele Moeder ons beide in hare 
armen sloot en mij haar Zoon noemde. - Ik heb een zoon 
(Lambert Alberdingh Thijns f 1 december 1854) verloren, 
maar de Heer geeft hem mij heden in U wederom terug. 
Mijn gemoed is nog te veel aangedaan om U eene 
beschrijving te geven van die belangrijke dagen. - weldra 
kom ik te Rolduc en zal U alsdan alles zoo veel mogelijk 
en detail vertellen. Ik wil U nu maar alleen zeggen dat ik 
niet alleen maar dat wij, mijn lieve Nenny en ik, dat wij zeer 
gelukkig zijn. Ik verlang dat gij haar van nabij zult leeren 
kennen. Zij overtreft in alle opzichten zeer mijne verwacht
ingen, dagelijksch leer ik meer en meer edele hoedan
igheden in haar kennen. Dikwijls komt mij de gedachte op 
dat ik haar onwaardig ben. Geve de Goede God dat ik 
haar steeds geheel en al moge gelukkig maken. Wij 
spreken dikwijls van U en beloven ons reeds veel van de 
toekomst. Een bezoek te Rolduc zal spoedig volgen 
wanneer Gij bij gelegenheid der vacantie niet terug naar 
hier komt. - Onmiddelijk na Paaschen zal hoogst waar
schijnlijk het huwelijk voltrokken worden. Vaarwel; wij 
bevelen ons in Uwe gebeden.-

Uw Pierre

Onze lieve Vriend Janssen leest met U niet waar? (14)

Bij de verloving of kort daarna moet er iets hebben 
plaats gevonden waardoor Thijm zich door 
Cuypers ernstig gekwetst voelde. Dat kan worden 
geconcludeerd uit een brief die Everts op 8 de
cember naar Amsterdam stuurde en die met de 
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Mgr. H.W.H. Everts f 1854-1937

“Wat een pijnlijken indruk mij heden uw brief gemaakt 
heeft, kan ik U niet zeggen, ik begrijp, ik gevoel, ik deel 
heel levendig de smaad veroorzaakt door wat ik nog altijd 
liever Cuypers’ onbeholpenheid dan onoprechtheid wil 
noemen". (15)

Wat er precies is gebeurd valt voorlopig moeilijk te 
achterhalen. Uit Everts’ brief is op te maken dat 
Thijm meende door Cuypers om de tuin te zijn 
geleid, niet eerlijk en open te zijn behandeld, met 
name aangaande familieaangelegenheden. Het 
was een verdenking die de Amsterdammer al 
eens eerder had geuit. Everts verdedigde zijn 
vriend tegen die aantijgingen. Diens gedrag moest 
eerder aan een soort stunteligheid, valse verlegen
heid, worden toegeschreven, niet aan oneerlijk
heid: “ik heb hem nooit op leugens betrapt."
De briefschrijver verklaarde niet bekend te zijn met 
bijzonderheden betreffende de familie-Cuypers 
waarover Thijm had geschreven. Hij had zich, toen 
hij zowel door Thijm als door de'Roermondenaar in 
vertrouwen werd genomen, zo discreet mogelijk 
opgesteld.

Tot slot gaf Everts aan Thijm de raad: “Nog eens, 
dus niet te zwart gekeken, edele, geliefde vriend, 
neem een beetje Antoinette’s bril, die mag wat 
helderder zijn." Mogelijk heeft de broer die wenk 
ter harte genomen en heeft zijn zus haar verloofde 
in bescherming genomen. Misschien is het ook 
tussen Thijm en Cuypers tot een openhartig ge
sprek gekomen. De verwijdering tussen de twee 
vrienden is van voorbijgaande aard gebleken. Op 
3 maart 1859, ruimschoots voor Pasen (16), trouw
den Pierre Cuypers en Antoinette Alberdingk

Thijm. Op heffeest droeg Thijm een bruiloftsgedi
cht van niet minder dan 236 versregels voor. 
Daarin kwam de volgende passage voor:

Brengt den Roer den Amstel nader!
Bindt ze saam met wijze hand,
Brengt hun zede en taal te gader;
Klinke eens ‘t eigen Onze Vader 
Door het gantsche Dietsche land. (17)

* Dr. P.A.M. Geurts O.F.M., was de eerste hoofddocent van de 
Afdeling Geschiedenis van het Mollerinstituut in 1970 en 1971 
en vervolgens tot zijn pensionering wetenschappelijk 
hoofdmedewerker aan de sectie Geschiedenis van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. Dit artikel vormt een 
aangevulde versie van dat verschenen in: J. Hendriks, I. van 
der Pluym en M. Post (red.), “Concoers, Opstellen aange
boden ter gelegenheid van het afscheid van Jan van Oers, 
Tilburg, 26 februari 1987.

Noten

1. Gegevens over Cuypers's leven en werken zijn onder 
andere te vinden in enkele publikaties van oudere datum: 
Het Gildeboek. Tijdschrift voor kerkelijke kunst en 
oudheidkunde 4 (1921) september: “Dr. Cuypers- 
nummer”, waarin Pierres zoon Joseph Th.J. Cuypers 
publiceerde: “Aanteekeningen uit het familieleven van Dr. 
P.J.H. Cuypers" (54-61); Dr. Cuypers Gedenkboek 1827- 
27, uitgegeven door “Limburg”, Provinciaal Genootschap 
voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst, 
Sittard 1927, waarin “Dr. P.J.H. Cuypers" door zoeven 
genoemde Joseph Th. J. Cuypers. Over de periode tot 
1865 -toen het gezin-Cuypers zich voorlopig te Amster
dam vestigde zijn zeer concrete informaties verzameld 
door G.C.P. Linssen, “De jonge jaren van bouwmeester 
Cuypers", in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 
37 (1974) 248-268. De hieronder behandelde verwikkelin
gen rond het tweede huwelijk van Cuypers worden in deze 
zeer gedegen studie niet behandeld.

2. Nadere informaties betreffende de relatie tussen Cuypers 
en Rolduc staan in: N.N., “Dr. P.J.H. Cuypers en Rolduc.
Bij de herdenking van zijn hondersten geboortedag 1827- 
1927”, in: Rolduc's Jaarboek, 7 (1927) 86-104; P.S. Everts, 
“De gebouwen van Rolduc van 1843 tot 1943", in: Rolduc 
1843-1943, Kerkrade 1948, 88-128. De in de tekst 
genoemde leraren hadden in 1852 een “St. Cecilia- 
vereeniging” opgericht met hetdoel middelen bijeen te 
brengen om kerk en crypte van Rolduc ,e laten restau
reren.

3. Thijm-archief, berustend bij het Katholiek Documentatie 
Centrum te Nijmegen (voortaan afgekort: THA) nr. 2425, 
Cuypers en Thijm, nr.1., welke alsvolgt opent: "Dankbaar 
voor Uwe aangename letteren van en 25 Aug. + 10 Oct. jl. 
om dezelver beleefdheid ten mijnen opzichte ...”. Over de 
brieven van Cuypers aan Thijm: J.F.M. Sterck, “Uit de 
brieven van Cuypers aan Alberdingk Thijm", in: Het 
Gildeboek 1921, 95-102. Cuypers heeft er zijn hele leven 
lang moeite mee gehad correct Nederlands te schrijven. 
Teksten die voor publikatie waren bestemd of die de 
architect als voordracht moest uitspreken, liet hij vaak 
door bekenden corrigeren of zelfs - aan de hand van 
aantekeningen die hij hun deed toekomen - opstellen of 
uitwerken. In dit opstel zijn geen pogingen ondernomen 
correcties aan te brengen in teksten van Cuypers; ze 
worden zonder meer overgenomen zoals ze werden 
geschreven.

4. ThA, nr. 2425, Cuypers aan Thijm br.nr. 11. Cuypers 
verzocht Thijm onder andere: “inliggende advertentie voor 
mij te doen plaatsen in de Tijd, Noord-Holl: Courant en 
Handelsblad en de redactie volgens u oordeel te verbe
teren." De annonce verscheen in De Tijd van 14 novem
ber; ze droeg de datum 8 november als dag van overlij
den.

5. Gepubliceerd door C. Alberdingk Thijm, Jos. Alb. Alber
dingk Thijm in zijne brieven geschetst als christen, 
mensch, kunstenaar, Amsterdam 1896, 96-97.

6. ThA, nr. 2425, Cuypers aan Thijm, nr. 15

7. Archief Rolduc (verderop afgekort: A.R.), brieven van 
Thijm aan W. Everts, nr. 1 14 augustus 1855. Ik dank de 
heer J.J. Stassen, directeur van Rolduc, die het archief 
van de instelling voor mij openstelde.

8. A.R. brieven van W. Everts aan Thijm, nr. 12. Thijms 
oudste zoon, Jan C. Alberdingk Thijm heeft gelegenheid 
gehad een aantal brieven van zijn vader aan Everts uit het 
bewuste archief te verwijderen. Een Rolducien die de cor
respondentie transscribeerde schatte het aantal op 
ongeveer 35. Ik heb de indruk dat het er meer zijn. De 
brieven waarin Thijm aan Everts inlichtingen vroeg over 
Cuypers zijn er in elk geval uit verdwenen; de inhoud dient 
bij benadering te worden gereconstrueerd uit de antwoor
den van Everts.

9. AR, brieven van W. Everts aan Thijm, nr. 13, 24 oktober 
1858.

10. ThA, nr. 2425, Cuypers aan Thijm, nr. 15, 15 juni 1858.
11. Ibidem Cuypers aan Thijm, nr. 43, 1 november 1958: “De 

inhoud van Uwen brief van 't Vigilie van Allerheiligen heeft 
mijne hoop aanmerkelijk gestaafd."

12. Ibidem, Cuypers aan thijm, nr. 44, 7 november 1858.
13. Ibidem, Cuypers aan Thijm, nr. 45, 20 november 1858.
14. AR, brieven van Cuypers aan W. Everts.
15. AR, Everts aan Thijm, nr. 14.
16. Pasen viel in 1859 op 24 april; 3 maart was de donderdag 

voor Carnaval.
17. ThA, nr. 1218, waar het bruiloftsgedicht, met talloze 

doorhalingen en correcties wordt bewaard.
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P.A.M. Geurts*.

PIERRE CUYPERS EN DE OPRICHTINGSAKTE VAN DE 
SINT RADBOUDSTICHTING.

Op 31 juli 1905 werd de Sint Radboudstichting of
ficieel in het leven werd geroepen. (1) Op die dag 
werd te Utrecht voor notaris Jhr. W.E. Bosch van 
Oud Amelisweerd en de getuigen F.P.E. van 
Dithuijhsen, kandidaat-notaris en J.M.U. van 
Stekelenburg, boekhouder, beiden werkzaam bij 
het kantoor van de notaris, de betreffende akte 
verleden. Voor een iets verdere toekomst beoogde 
de nieuwe stichting het oprichten van een katho
lieke universiteit in Nederland; voorlopig zou zij, 
voor zover mogelijk, bijzondere leerstoelen vesti
gen aan Nederlandse rijksuniversiteiten en de Ge
meentelijke universiteit van Amsterdam. In het be
stuur van bovengenoemde stichting is weldra het 
plan gerezen deze zo belangrijke gebeurtenis vast 
te leggen in een artistiek vervaardigd document.

Er werd besloten de akte aan een gerenommeerd 
katholiek artiest in handen te geven. Bij die gele
genheid is haast vanzelfsprekend gedacht aan de 
meest befaamde en gevraagde kunstenaar van 
dat moment: P.J.H. Cuypers. Mogelijk heeft J.M.L. 
Keuller, secretaris van de Sint Radboudstichting, 
het eerst diens naam genoemd. Hij kende de 
architect vanaf 1878, toen hij leraar te Rolduc was 
geworden en Cuypers daar al sinds vijf-en-twintig 
jaar bezig was met restauratiewerkzaamheden 
aan de kerk en crypte. Toen Keuller in 1897 pro
fessor in de moraal-theologie werd aan het Groot 
seminarie te Roermond, had Cuypers zich alweer 
enkele jaren (1894) in zijn geboortestad geves
tigd. Zij hadden daar regelmatig contact. (2)

Cuypers grote steun en toeverlaat te Roermond 
werd echter weldra H.W.H. Everts. Hij kwam in 
1899 als professor in de schriftuur naar het Groot 
seminarie in de bisschopsstad. Daarvóór was hij 
twintig jaar lang (1879-1899) leraar geweest te 
Rolduc, waarvan zestien onder het directoraat van 
zijn oom W. Everts, vriend, vertrouwensman en 
opdrachtgever van Cuypers. Diens zoon Joseph 
heeft respectvol gememoreerd, hoe de familie 
Everts zich heeft ingespannen zijn vader op te 
vangen toen deze in 1899 zijn vrouw, Antoinette 
Alberdingk Thijm had verloren. Mevrouw Cuypers 
was erin geslaagd haar man, bij de immense hoe
veelheid werk waarmee hij voortdurend was over
laden, “in evenwicht te houden", onder andere 
door “het uitgebreide secretariaat” waar te nemen. 
(3)
Henri Everts is te Roermond geleidelijk een en an
der van de werkzaamheden die mevrouw Cuypers 
als secretaresse en adviseuse van haar man had 
verricht, gaan overnemen. De zoon schreef dat de 
inhoud van de brieven door Cuypers aan Everts 
geschreven aantoont dat de architect vroeg om 
adviezen, niet natuurlijk in de eerste plaats betref
fende zijn artistieke concepties; de gevraagde

raadgevingen hadden betrekking op zijn voor
drachten, inleidingen en kunstkritieken, wel ke wel 
redactioneele correcties behoefden. (4)

Terecht had Joseph Cuypers opgemerkt dat 
Everts’ steun aan zijn vader zich niet beperkte tot 
opmerkingen van zuiver stilistische en redaction
ele aard: “Toch bleven de steeds discreet ge
vraagde en gegeven adviezen niet tot het meer 
letterkundige beperkt; immers de bouwmeester 
stond midden in het werkzame en strijdlustige 
leven, waar verschil van meeningen op artistiek 
gebied, vooral wat aanging restauratiewerken, 
dikwijls aanleiding gaven tot botsingen en strijd”. 
(5) De hieronder volledig overgenomen brief kan 
als een voorbeeld dienen van de wijze waarop 
Cuypers zijn raadsman Everts consulteerde:

“Amsterdam, 23 Maart 1906

Hooggeachte en Zeer Eerwaarde Vriend,

Zoo als U weet is de H.Radbodus Bisschop van Utrecht + 
917 als patroon voor de Vereeniging van de Stichting der 
Katholieke Universiteit gekozen; ik ben bezig om die 
Stichtingsakte te verluchten en meende op het titelblad te 
plaatsen de H. Radboud, als Bisschop in vol ornaat 
endeze omgeven met de verpersoonlijking der 5 facul
teiten.
I Theologie

? Augustinus 
Gregorius van Nazianze.
Joannes Damassenus

II Philosophie
Thomas.

III Natuurkunde en positieve wetenschappen
? Albertus Magnus.

IV Rechstwetenschappen
? St. Ambrosius 340-397 
? Ivo.

V Letterkunde ?
St. Joannes Chrysostomos.

Wie denkt U ‘t beste die faculteiten zal voor stellen?
Vijf faculteiten en vijf Bisdommen.
Radbodus is waarschijnlijk genomen omdat hij ook 
homiliën geschreven heeft en eenige andere werken, 
panegyriquen van Heiligen en wat meer - maar deze kan 
toch niet als vertegenwoordiger eener faculteit figureeren? 
Met eenig antwoord zult U mij verplichten.

Uw U toegenegen vriend P.J.H. Cuypers

Weet U wellicht een beter randschrift als 't volgende: 
Diligite lumen Sapentiae omnes qui praeestis populi. 
Lib.Sap.VI.23.
of 21 Concupissentia Sapientiae deducit ad regnum per
petuum. (met potlood in de hand van H. Everts 
toegevoegd) Sap. IX.4 Da mihi sedium tuarum assistricem 
sapientiam. (6)

Een vergelijking tussen bovenstaande (voorlopige) 
ideeën van Cuypers betreffende de te verluchten 
oprichtingsakte van de Sint Radboudstichting en 
de feitelijke uitvoering daarvan, brengt enkele 
punten van overeenstemming en van verschil aan 
het licht. Sint Radboud in volbisschoppelijk ornaat 
staat duidelijk in het middelpunt. De enigszins 
demonstratieve manier waarop hij met zijn rechter
hand een boek toont, kan symboliseren dat de 
bisschop enkele boeken op zijn naam heeft staan.

“Verpersoonlijkingen” van vijf faculteiten zijn 
inderdaad aanwezig , maar “Letterkunde” blijkt 
niet als zelfstanige faculteit te zijn afgebeeld. 
Daarvoor in de plaats is de oorspronkelijk niet 
vermelde "Medicina” gekomen.
Theologie lijkt te worden vertegenwoordigd door 
Sint Augustinus (354-430), die aan zijn mijter als 
bisschop herkenbaar is en die een ogenblik is 
afgeleid van het boek dat voor hem op zijn 
lessenaar ligt. Staf en andere bij hem vaak 
voorkomende attributen ontbreken. (7) Er zijn 
geen aanwijzingen dat Sint Gregorius van Na
zianze (329-430) zou zijn afgebeeld.
Sint Thomas van Aquino (1225-1274) is aanwezig 
voor Philosofie. De dominikaner pij, het boek dat 
hij aan het schrijven is, de flits van boven die hem 
inspireert, sluiten twijfel uit. (8)
In de universitaire traditie waren in Cuypers' en 
Everts’ tijd “Letteren” vast verbonden met “Wijsbe
geerte". Aangenomen mag worden dat Sint 
Thomas de twee vertegenwoordigt. Sint Ivo van 
Kermantis in Bretagne (1233-1303) geldt als 
persoon van de juristen, Hij houdt hier een vrij 
zware codex in handen. Het beeld dat voor hem 
op tafel staat is mogelijk “Justitia”. (9)
Voor de exacte vakken (“Philosophia Naturalis") is 
Cuypers' keuze uitgegaan naar Sint Albertus de 
Grote (1193-1280). Zittend op zijn leerstoel bew
erkt hij met zijn passer een vel papier op zijn 
lessenaar. (10) Onder “Medicina" staat een 
tafereel uit het deuterokanoniek bijbelboek Tobias 
of Tobit afgebeeld. Tobias junior strijkt, op 
aanraden vah zijn metgezel de aartsengel Rafaël, 
gal van een eerder gevangen vis over de ogen 
van zijn blinde vader, waardoor die weer ziende 
wordt. Zijn moeder Anna verleent assistentie. (11) 
Ter verduidelijking heeft deze voorstelling een 
tekst meegekregen: “Angelus medicinalis nostrae 
salutis” (De genezende engel van ons welzijn).
Juist genoemde tekst onder aan de bladzijde 
vormt een soort tegenhanger van het opschrift 
boven aan de afbeelding genomen uit het boek 
der Wijsheid, dat door Cuypers als een 
mogelijkheid was gesuggereerd in zijn brief:

“Diligite lumen sapientiae" (Houdt het licht der wijsheid in 
ere). (12)
Cuypers had tegenover Everts met een enkel woord de 
mogelijkheid gesuggereerd dat ook aan de vijf bisdom
men een plaats zou kunnen worden ingeruimd. Dat blijkt 
gerealiseerd te zijn door het aanbrengen van de wapens 
der vijf bisschoppen:
- boven in het midden: H. van de Wetering (1850-1929), 
aarstbisschop van Utrecht (1895-1929), met de wapen
spreuk “Per viam crucus gaudens" (vreugde door de weg 
van het kruis);
- boven links: A.J. Callier (1849-1928), bisschop van

Haarlem (1903-1928), met de wapenspreuk “In nihil 
haesitans" (In onwankelbaar geloof);
- boven rechts: W. van de Ven (1845-1915), bisschop van 
's-Hertogenbosch (1892-1919), met de wapen spreuk 
“Sub tutela Matris” (Onder de hoede van de Moeder 
Gods);
- beneden links: P. Leyten (1834-1914), bisschop van 
Breda (1885-1914), met de wapenspreuk “In te Domine 
speravi" (Op de Heer heb ik gehoopt);
- beneden rechts: J.H. Drehmanns (1843-1913), bisschop 
van Roermond (1900-1913), met de wapenspreuk "Cum 
Christo laboro" (Met Christus tob ik mij af).

Rechts onderaan het blad laat Cuypers weten dat 
de ideeën opgenomen in het kunstwerk van hem 
stamden: “P.J.H. Cuypers invenit”. Daartegenover 
links staat de naam van de medewerker die het 
document vervaardigde: “A. Hermans pinxit".

Ik acht mij niet competent in te gaan op de kwal
iteiten van deze verluchte stichtingsakte. Het 
bovenstaande moge nog eens illustreren hoe 
aanstonds aan architect Cuypers werd gedacht 
als in katholiek Nederland een kunstwerk van 
enigszins representatieve aard moest worden 
vervaardigd. Verder wordt opnieuw duidelijk dat 
deze iets dergelijks niet graag weigerde. Tenslotte 
komt naar voren hoe Cuypers adviezen inwon, in 
het onderhavige geval van zijn vriend Henri 
Everts. 2322



Willem-Jan Pantus

* Met dank aan Drs. E.M. Dolné voor zijn op 
pagina 24 van dit artikel opgenomen korte schets 
van het ontstaan van de Sint Radboudstichting.
De auteur van dit artikel wordt geïntroduceerd bij 
het stuk over het huwelijk van Pierrre Cuypers met 
Antoinette Alberdingk Thijm in dit nummer.

NOTEN

1. Literatuur over dit document: J.H.E.J. Hoogveld, “Vijf en 
twintig jaar 1905-1930", Jaarboek der St. Radboudsticht
ing 1930. 11-15; G. Brom. Dies Natalis. Stichting van de 
Katholieke Universiteit. Nijmegen-Utrecht 1955, 26-41; 
C.W. van Voorst van Beesd, Grepen uit de geschiedenis 
van de Radboudstichting 1905-1980, 's-Hertogenbosch 
1980, 7-16.

2. J. Cuypers. “Wijlen Mgr. Kanunnik H.W.H. Everts en de 
overleden Bouwmeester Dr. P. Cuypers" in: Rolduc's 
jaarboek (RJ) 19(1939) 11-13, met name 12, waar ook 
blijkt dat Cuypers en Keuller wel eens van mening 
verschilden. Joseph Cuypers baseerde zijn artikel 
grotendeels op brieven die Pierre Cuypers schreef aan H. 
Everts en die nu in het archief-Everts te Rolduc berusten.
Ik dank de heer J.S. Stassen, directeur van Rolduc, die mij 
toestemming gaf die correspondentie te raadplegen.

3. Roldic's Jaarboek 12.
4. T.a.p., 13. Bij inzage van de onder noot 2 genoemde 

brieven blijkt weldra dat Cuypers er inderdaad grote 
moeite mee had correct Nederlands te schrijven, zoals zijn 
zoon hier duidelijk constateerde. Hij was wel zo verstandig 
zich tot vrienden te wenden die correcties konden aan
brengen; na 1895 blijkt hij vaak zijn toevlucht tot H. Evers 
te hebben genomen.

5. T.a.p., In zijn brieven aan Everts toont Cuypers zich 
erkentelijk voor de royaal gegeven vriendendiensten. Dat 
hij zulks ook publiekelijk deed ben ik niet tegengekomen.

6. Archief-Everts te Rolduc. De brief is overgenomen met de 
door Cuypers gemaakte fouten, om te demonstreren dat 
hij in het Nederlands geen groot meester was.

7. Voor iconografische gegevens werden geraadpleegd: 
J.J.M. Timmers, Symboliek en iconografie der christelijke 
kunst, Roermond-Maaseik 1947 (Timmers) en De Katho
lieke Encyclopedie 25 delen, Amsterdam 1949-19552(KE). 
Voor Sint Augustinus: Timmers, 873-874, nr.2038; KE, 3, 
401-402.

8. Timmers, 997, nr. 2200; KE, 23, 88-89.
9. Timmers, 934-935, nr.2112; KE, 14, 470.
10. Timmers, 854, nr. 2016; KE, 1, 818-120.
11. Tobias, 11, 1-14.
12. Wijsheid, 6, 23.

Ingekomen mededelingen:

Het Noordbrabants Genootschap houdt op zaterdag 
24 september 1988 een discussiedag over monumen
tenzorg met als thema:
"Is er toekomst voor bestaande kerk- en kloosterge
bouwen (in Noordbrabant) als deze hun religieuze 
funktie hebben verloren?
Plaats: Museum Kempeland, St. Antonisstraat, 5/7 
Eindhoven.
Aanvang 11.00 uur. Entree gratis. Lunch fl 7,50 
Aanmelden: Het Noordbrabants Genootschap, 
Postbus 1104,
5200 BD 's Hertogenbosch. tel 073-139484

Gemeentmuseum Roermond houdt devolgende ten
toonstellingen:

4 juni t/m 4 september 1988; diverse kunstenaars. 
-Collectie hedendaagse kunst Gemeentmuseum 
Roermond.

7 september t/m 23 oktober 1988; documentaire ten
toonstelling.
-Pater Bleys.

DE ST. RADBOUDSTICHTING.

In het laatste kwart van de 19e eeuw was katho
liek Nederland er van overtuigd dat de katho
lieke zaak zeer gediend zou zijn met de stichting 
van een eigen universiteit. Op 20 oktober 1880 
was te Amsterdam de Vrije Universiteit gesticht. 
Ondanks dat het Vrij verwees naar vrij van kerk 
en staat stoelde de universiteit op de gere
formeerde levensbeschouwing. Dit was de 
katholieken een doorn in het oog. Daarnaast 
volgden de Nederlandse katholieken met meer 
dan gewone belangstelling de ontwikkelingen op 
dit gebied in het buitenland. In Frankrijk werden 
tussen 1846-1889 vijf katholieke instituten gesti
cht (universiteit was recht van staat), in Duitsland 
werd vanaf 1870 sterk geijverd voor een katho
lieke universiteit, die er echter pas na 1900 
kwam. Het was de geschiedkundige Georg von 
Hertling die in 1900 beroemd werd met zijn 
uitspraak: “Wij leven in een land met een ge
mengde (geloofs) bevolking. In dit land moeten 
wij (katholieken), aan het openbare leven 
deelnemen op dezelfde wijze als de protestan
ten". In Nederland nam men aan hem een 
voorbeeld. Op 31 juli 1905 werd de St. Rad
boudstichting te Utrecht opgericht met als doel: 
De stichting van een Rooms Katholieke univer
siteit. In het begin verliepen de werkzaamheden 
en het verwerven van de nodige financiële be
nodigdheden zeer moeilijk. G. Brom, een van de 
medeoprichters van de K.U., schreef in zijn boek 
“Dies Natalis" dat handelt over de stichting, over 
het in gebreke blijven van vooraanstaande kat
holieken. Hij omschrijft het hoofdbestuur van de 
St. Radboudstichting als: “een eersteklas slaap
wagen". Heftige tegenwerking van andersden
kenden remden de plannen van de stichting 
enorm. Op enige overheidssubsidie hoefde men 
niet te rekenen. De wet van 1905 maakte het 
mogelijk dat stichtingen of rechtspersoonlijkheid 
bezittende verenigingen werden aangewezen 
als bevoegd een bijzondere universiteit in het 
leven te mogen roepen. De St. Radboudstichting 
verwezenlijkte uiteindelijk haar doel in 1923. Op 
17 oktober van dat jaar kon. hoofdzakelijk door 
toedoen van de giften van de gehele Neder
landse katholieke bevolking, de Rooms Katho
lieke Universiteit Nijmegen worden geopend.
Een voorstel om de universiteit “Keizer Karei 
Universiteit" te noemen en daarmede de univer
siteit ook voor andersdenkenden aantrekkelijk te 
maken, leed schipbreuk door tegenstemmen van 
het bestuur van de St. Radboudstichting, de 
Aartsbisschop van Utrecht en de bisdommen 
van ‘s Hertogenbosch, Haarlem, Breda en 
Roermond. Tot 1926 is de St. Radboudstichting 
het hoogste bestuurscollege geweest van deze 
universiteit. Vanaf dat jaar kwam er een dagelijks 
bestuur, dat uiteindelijk uitmondde in het huidige 
College van Bestuur, De St. Radboudstichting, 
bleef beheerder en toezichthouder van de 
katholieke universiteit.

E.M. D.

“EN JUIST DAT ONVERWACHTE
MAAKT DE VEREENIGING ZO INTERESSANT”

Een concertgebouw is alleen een concertgebouw, 
als er “Concertgebouw” op staat, (om maar eens 
een variatie aan te brengen op ‘n bekende recla
mekreet). Toen u hedenmorgen, komende over 
het Keizer-Karel-plein, keek in de richting van het 
gebouw, waarin u verwacht werd, zal u echter in 
eerste instantie een heel andere reclamebood
schap op de voorgevel, tussen de twee torens, 
zijn opgevallen. Want daar staat vooral - in 's 
avonds helblauw stralende neonletters - de naam 
van een grote Nederlandse bierbrouwer, en pas 
als u echt goed kijkt, zult u in vergulde, in steen 
gehakte kapitalen ook het woord “Concertge
bouw” ontdekken. De pienteren onder u zullen on
middellijk aangenomen hebben, dat het hier om 
een lovenswaardig geval van sponsoring door het 
bedrijfsleven gaat en dat daar dan wel iets tegen
over zou hebben moeten staan, maar dat is - aan 
de ene kant helaas, aan de andere kant gelukkig - 
niet het geval. Ik zal u direct uit de droom helpen: 
de lichtreclame dateert nog uit een nu afgesloten 
periode van verval, toen de exploitatie van het 
concertgebouw in handen was van de bierbrou
wer. Gelukkig loopt het contract voor de lichtre
clame binnenkort af en is er dus uitzicht op spoed
ige verwijdering. Toch zit de vreemdeling, die het 
gebouw vóór hem - gezien de boodschap op de 
voorgevel - eerder houdt voor een bowlingbaan of 
casinogebouw dan voor een “Tempel der Muzen” 
er in feite nu ook weer niet zo héél ver naast. Want 
van het begin af aan was het de bedoeling, dat 
het gebouw, behalve voor het geven van concer
ten, ook geschikt moest zijn voor vele andere 
doeleinden, zoals toneel- en opera-uitvoeringen, 
bals, beurzen en congressen. En dat is dan ook 
de reden, dat De Vereeniging geen zuiver con
certgebouw (zoals bijvoorbeeld in Amsterdam) 
geworden is, maar eerder een vroeg voorbeeld 
van een multifunctioneel gebouw, voorzien van 
allerlei faciliteiten en “trucjes” en daardoor ook van 
allerlei bouwkundige voorzieningen, die men 
eigenlijk niet zou verwachten. En juist dat onver
wachte maakt De Vereeniging nu tot een interes
sant gebouw, .een gebouw, dat vragen oproept.
De vraag naar de functie, wat voor type gebouw 
het eigenlijk is, is daar maar één van. Men zou ook 
vragen kunnen stellen over de dispositie van het 
gebouw: Waarom zit de ingang niet daar, waar je 
hem verwachten zou, namelijk aan het Keizer- 
Karelplein, tussen de twee torens? Of een heel 
andere soort vraag: Is het waar, dat “De Vereenig
ing" in de verbazingwekkend korte tijd van minder 
dan 9 maanden, namelijk tussen 10 mei 1914, 
toen de zaal van de oude Vereeniging plat ging en 
6 februari 1915, toen de feestelijke opening van 
de nieuwe Vereeniging plaats vond, tot stand is 
gekomen? Er zijn ook veel mensen geweest, die 
de ornamentiek aan het gebouw maar niet konden

1. Concertgebouw De Vereeniging, Nijmegen. Arch. Oscar 
Leeuw 1914/15. De Voorgevel ontsierd door lichtreclames 
en een aanbouw. Situatie zoals die was ten tijde van de 
door W.J. Pantus gehouden voordracht tijdens de laatste 
Algemene Ledenvergadering van het CG. De lichtre
clames zijn onlangs gelukkig verwijderd. Foto: Anita 
Pantus, Nijmegen, 1985.

thuisbrengen en zich afvroegen, in welke stijl De 
Vereeniging nu eigenlijk gebouwd is. En een 
laatste vraag zou - voorlopig - kunnen zijn: Zijn er 
niet twee jaar geleden 5 miljoen gulden uitge
geven voor een restauratie, een terugbrengen in 
de oorspronkelijke staat? Hoe komt het dan, dat 
daarvan helemaal niets te zien is aan de buiten
kant, of zelfs binnen, hier in de zaal?
Op al deze vragen hoop ik u in deze korte lezing 
en aansluitend, wanneer we een rondgang door 
het gebouw gaan maken, een beknopt antwoord 
te kunnen geven. Het gebouw, waarin we ons be
vinden, is aan de vooravond van de Eerste Werel
doorlog ontworpen door de Nijmeegse architect 
Oscar Leeuw, die in de stad zo produktief was, 
dat men op een gegeven moment kon stellen, dat 
er geen straat te vinden was, die niet opgesierd 
werd door een schepping van Leeuw. Hij deed het 
dan ook niet alleen. Hij werd, voor zover het het 
decoratieve gedeelte betrof, dat overigens in alle 
Leeuw-architectuur in zeer ruime mate voorhan
den was, steeds bijgestaan door zijn broer Henri, 
die eigenlijk kunstschilder was. Ze hadden het 
beiden niet van een vreemde. Hun vader Henri 
Leeuw Sr. was in de tweede helft van de negen
tiende eeuw een zeer gewaardeerd, maar nu ver
geten beeldhouwer, die zijn vak geleerd had in 
Parijs, bij Viollet-Le-Duc. Ook van Leeuw Senior 
treffen we overigens nog werk aan, hier in De 
Vereeniging. Een vierde kunstenaar, die zijn 
stempel op De Vereeniging drukte, was de kunst
schilder Huib Luns, de vader van de staatsman 
Joseph Luns. Hij had een belangrijk aandeel in de 
wandschilderingen, die de zogenaamde Kleine 
Zaal sierden. En dat is precies de ruimte, waarin u 
zich nu bevindt. Maar laten we eerst eens gaan24 25



■MIMI
■»—Ml

IIi«5Si^Sä

H 1 I - W 
1

■ 1 _. j

De hal in halfvoltooide staat. De trap naar het amphitheater is gerestaureerd, maar zuilen en plafonds wachten nog op hun 
stucdecoratie, de kozijnen op glas-in-lood. De vloer dateert van een vroegere modemiseringspoging. Foto: Auteur, 1985.

kijken, hoe De Vereeniging eigenlijk opgezet is. 
Om binnen te komen, vervoege men zich bij voor
keur niet aan de voorzijde, aan de kant van het 
plein, maar juist aan de zijkant van het gebouw, 
aan de Oranjesingel. De reden hiervoor ligt in de 
omstandigheid, dat een sociëteit, een besloten 
vereniging dus, eigenlijk de aanzet voor de bouw 
van een nieuwe concertzaal gegeven had en voor 
zichzelf het beste plekje aan het Keizer-Karelplein 
gereserveerd had, zoals dat in het oude gebouw 
ook was geweest.
Wanneer u nu door de hoofdingang de hal binnen 
gaat - eertijds een waar zuilenwoud met een bijna 
overdadige stucdecoratie - dan bevindt zich 
dwars daarop de Grote Zaal. U kunt dan het ach
terste gedeelte en de balcons betreden via een 
statietrap of het voorste gedeelte via de rondom 
lopende gangen.
Bent u eenmaal in de Grote Zaal, dan zal u de 
veelslachtigheid van het gebouw pas goed opval
len, want hoewel u een concertzaal verwacht, ziet 
u in plaats van een gesloten orgelfront, zoals in 
Wenen of in Amsterdam, een podium met een gro
te toneelopening en daarachter coulissen. Deson
danks is er gewoon daglicht, dat door fraai begla
asde lunetten naar binnen valt. Opvallend voor 
een concertzaal is ook het feit, dat er niet één 
maar zelfs twee balcons zijn, zoals men eerder in 
een opera- of toneelzaal ziet. Het opvallendst is 
echter de vloer, die voor opera en toneel het liefst

hellend zou moeten zijn, maar voor bals en beur
zen liever vlak. Om dat alletwee te kunnen berei
ken had Oscar Leeuw oorspronkelijk gedacht aan 
een zaal, waarvan de vloer om een as wentelbaar 
zou zijn, zodat beurtelings een hellende en een 
vlakke zaalvloer naar boven gedraaid zou kunnen 
worden. Maar dit plan heeft hij om financiële en 
technische redenen laten varen, evenals het idee 
om de vloer aan één uiteinde te laten scharnieren 
en op te vijzelen. Hij koos uiteindelijk voor de 
huidige oplossing van een deels vlakke en deels 
hellende vloer, die hij het amphitheater noemde. In 
een mum van tijd zouden de stoelen van het vlak
ke gedeelte, die op rails bevestigd waren, door 
luiken onder dat amphitheater geschoven kunnen 
worden, waarna het bal kon beginnen.
Voor operavoorstellingen creëerde Leeuw een or
kestbak onder het voorste deel van het podium en 
hij ontwierp een grote toneeltoren, met een zgn. 
trekkenzolder, voor het omhoog takelen van de
corstukken. Verduisterd werd er simpelweg met 
gordijnen. Omdat toneel- en opera-uitvoeringen 
echter gebaat zijn bij een veel kleinere podium- 
opening dan muziekuitvoeringen, kwam er ook 
nog een zeer snel demontabele houten toneel- 
mond, die desgewenst in de stenen opening ge
plaatst werd.
Behalve aan een veelzijdig gebruik van het ge
bouw, dat behalve de Grote Zaal ook een veel 
rijker gedecoreerde Kleine Zaal op de verdieping,

een sociëteitszaal of foyer en een biljartkamer be
vatte, is ook veel aandacht besteed aan moderne 
technieken om het gebouw zo comfortabel moge
lijk te maken. Zo was het - buiten de Grote Zaal - 
geheel brandvrij door ruime toepassing van het 
toentertijd nog nieuwe gewapend beton. Terwille 
van een goede akoestiek (die zich kan meten met 
de beste zalen ter wereld) is een houten vloer, 
geplaatst op stempels en een eveneens houten 
plafond met cassetten toegepast. De verwarming 
en luchtverversing werd, tochtvrij boven de hoof
den der aanwezigen, verzorgd door hete lucht en 
de verlichting was elektrisch, maar - zo meldt de 
architect uitdrukkelijk: "De noodverlichting (ge
schiedt) door middel van kaarsen, aangezien 
deze verlichting toch op stuk van zaken de enige 
is, die ons nooit in den steek laat.!" Alleen door de 
ingenieuze samenbundeling van vele functies kon 
er een concertzaal ontstaan, die weinig kleiner 
was dan die van de hoofdsteden van het toenma
lige Europa, maar minstens zo goed van kwaliteit. 
De Grote Zaal bevatte 1670 zitplaatsen, de Kleine 
Zaal ca. 400. (Ter vergelijking: Amsterdam telde 
respectievelijk 1700 en 500 plaatsen). Maar 
Nijmegen was in 1915 een provinciestad met 
slechts 60.000 inwoners!
Behalve deze min of meer technische aspecten, 
wilde ik u ook een antwoord geven op de vraag 
van de in veler ogen mysterieuze stijl van het com
plex. Zo zou het volgens sommigen een pracht
voorbeeld van “Jugendstil”-architectuur zijn, ande
ren spreken weer van “barok” en er zijn er zelfs, 
die het voor “Romeins" of "Egyptisch” houden.
In het oeuvre van Oscar Leeuw is er een opmerke
lijke stijlontwikkeling vast te stellen. Hij groeit op in 
de traditie van het eclecticisme van de late negen
tiende eeuw; zijn eerste bloeiperiode levert enkele 
zeer fraaie voorbeelden van pure Jugendstil op, 
daarna verstrakt zijn stijl in de richting van de 
Nederlandse Nieuwe Kunst, om vervolgens, zo 
rond 1910, om te slaan van een progressieve in 
een wel haast tegengestelde, historiserende 
richting. In dat licht moet ook De Vereeniging ge
zien worden. Het is een historiserend gebouw, dat 
mede in verband met zijn functie als “Muzentem
pel” duidelijk aan de klassieke oudheid refereert. 
De topgevels hebben de verhoudingen van tym- 
pana; de reliefs, die de Dans en de Muziek ver
beelden, en de maskers in de torens, die naar het 
Toneel verwijzen, alle naar ontwerp van Henri 
Leeuw, zijn daarvan een voorbeeld. De ornamen
tiek daarentegen is of modern, voortbouwend op 
de verworvenheden van de eeuwwisseling, of een 
sterk gestileerde variatie op historische decora- 
tievoorbeelden. Verder kan men, vooral aan het 
exterieur, de invloeden van contemporaine Neder
landse bouwmeesters als Berlage, bijvoorbeeld bij 
de ingangspartij, en De Basel, wat betreft de 
raamzetting, herkennen.
Het is overigens pas sinds kort - om precies te zijn 
sinds de jaren 1984/1985 - dat u al die details voor 
het grootste gedeelte weer kunt zien, want in die 
tijd is men begonnen aan een restauratie, die 
eigenlijk nog lang niet afgesloten is. Tot dan toe 
was er door de talloze verbouwingen en modernis
eringen, die sinds 1915 plaatsvonden, eigenlijk

3. Dezelfde hal kort na de oplevering, in 1915. Foto uit: 
Bouwkunst, 6 (1914/1915), pp. 119-137. Repro: KHI 
Rijksuniversiteit Utrecht.

4. De kleine zaal in haar oorspronkelijke vorm. Hier hield het 
Cuypersgenootschap op 31 oktober 1987 zijn jaarvergad
ering. Foto naar ingekleurde prentbriefkaart uit 1917 of 
1918, bewaard in het Gemeentearchief te Bameveld.

nog maar zeer weinig van de schepping der ge
broeders Leeuw - hun hoofdwerk - beleefbaar.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog, toen orna
mentiek, en zeker gipsornamentiek, taboe was, 
heeft men zijn best gedaan om alle decoratie 
zoveel mogelijk weg te werken achter schotten, 
schrootjeswanden, verlaagde plafonds en in het 
ernstigste geval zelfs met de moker. Toen men in 
de zomer van 1984 aan het werk toog om het ge
bouw weer in zijn oorspronkelijke staat te her
stellen - een nieuwe, enthousiaste directeur had 
de visuele en acoustische kwaliteiten van De 
Vereeniging herontdekt -, wist men eigenlijk ook 
niet waaraan men begon. Wat dat betreft, spreken 
de foto’s van de hier opgestelde tentoonstelling 
boekdelen. Met woorden kan ik de situatie van 
toen, direct na de sloop van alle omtimmeringen, 
niet beter beschrijven. U zult zich dan ook kunnen 
voorstellen, waarom u aan de buitenzijde of zelfs 
hier, aan het interieur van de voormalige Kleine 
Zaal, de 5,5 miljoen gulden, die in het kader van 2726



de zogenaamde "terugploegregeling" aan de 
renovatie en restauratie besteed zijn, niet kunt 
afzien. De Grote Zaal en de gangen, die het eerst 
aangepakt werden, soupeerden zowat het gehele 
budget op, zodat de restauratie halverwege de 
werkzaamheden aan de hal gestaakt moest wor
den. Daarom keerden de zuilen wel op hun oude 
plaatsen terug, maar zonder hun rijke decoratie 
van hoekig gebroken, enigszins ioniserende 
kapitelen en fantasierijke canneluren. Aan de 
andere delen van het gebouw kon helemaal niets 
gedaan worden, niet aan de buitenarchitectuur, 
niet aan het café-restaurant en ook niet aan het 
voormalige hoogtepunt in decoratief opzicht, de 
de Kleine Zaal. Nog in 1972 werd deze ruimte 
opgedeeld in enkele vergaderzaaltjes onder een 
verlaagd plafond, waarvoor de kostbare wand
schilderingen van Henri Leeuw en Huib Luns 
finaal doorgezaagd werden. Uit het overblijvende 
deel, boven het plafond, werden door vandalen 
bovendien de koppen uitgesneden.
Deze ruimte heeft echter een voordeel. U kunt hier 
de onvervalste sfeer snuiven van schrootjeswan- 
den en verlaagde plafonds, zoals die tot voor kort 
kenmerkend was voor het hele gebouw. Wanneer 
we aanstonds een rondgang gaan maken, zult u 
zien, dat ondanks alle wensen, die er nog leven 
en voor de verwezenlijking waarvan zich een "Ver
eniging van Vrienden” inmiddels sterk maakt, de 
architectonische uitstraling van 1915, met inbe
grip van de gereconstrueerde kleurige uitmonster
ing, na een afwezigheid van tientallen jaren weer 
bijna helemaal terug is.
Ik hoop, dat u na die rondgang precies zo ver
steld zult staan als de bouwlieden, die bij de res
tauratie betrokken waren en maar niet konden be
grijpen, dat dit alles destijds in nog geen 9 maan
den tot stand is gekomen.
En dat is dan tegelijk de laatste vraag, die ons ter 
beantwoording nog rest en de enige waarop ik u 
ook geen antwoord zal kunnen geven. Of het zou 
moeten zijn: En toch is het zo!

* Willem Jan Pantus was als adviseur betrokken bij het 
herstellen van de oorspronkelijke kleuren van de uitmonster
ing van de Vereeniging. Terwille van de levendigheid is de 
oorspronkelijke tekst van de door hem gehouden voordracht 
tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering aange
houden.

Literatuur:
- W.J. Pantus, “ 'Zorgvuldig in de oorspronkelijke geest 
hersteld’... Kanttekeningen bij de restauratie van een drietal 
monumentale concertgebouwen in Nederland.” In:
Heemschut 62(1985) Nr. 11/12, pp. 226-236.
En - idem, “De Kleine Concertzaal herontdekt”. In: Numaga 32 
(1985) Nr. 4, pp. 83-86; in welke beide publicaties alle oudere 
bronnen vermeld zijn.

EN PASSANT ...
Bestuurs-en verenigingsnleuws

VERSLAG ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 1987

De ALV werd dit jaar gehouden in Nijmegen en 
wel in concertgebouw “De Vereeniging”. Bij die 
gelegenheid gaf CG-lid Willem-Jan Pantus een 
rondleiding en een boeiende lezing, die we de 
niet-aanwezigen niet willen onthouden, reden 
waarom deze elders in dit bulletin afgedrukt is. De 
vergadering vond plaats temidden van een relatief 
klein maar zeer belangstellend ledental, waardoor 
levendige discussies mogelijk werden. Behalve 
goedkeuring van het verslag van de vorige ALV, 
afgedrukt in De Sluitsteen 2 (1986) nr 3, het jaar
verslag van de secretaris, het jaarverslag van de 
penningmeester - die hierna volgen - kwamen de 
volgende onderwerpen aan de orde:

- De kascontrolecommissie heeft de boeken over 
de periode 1984-1986 nagelopen en goed bevon
den, hetgeen de penningmeester tot décharge 
strekte. Van deze commissie wil mr Th.J. van 
Rensch een tweede termijn aangaan, terwijl in de 
plaats van dhr H. Wennink uit Bussum, ir K.J.C. 
Merks uit Maastricht werd benoemd.

- Dhr Jules Bonnet uit Maastricht is volgens het 
rooster van roulatie afgetreden en opnieuw be
noemd. Conform een eerder besluit van ALV van 
1986 is drs Guido Hoogewoud uit Amsterdam 
tijdens deze zitting als nieuw bestuurslid geïnstal
leerd. Dhr Hoogewoud heeft inmiddels zijn kop
eren jubileum gevierd in het kader van het behoud 
van de kerk “De Posthoorn” van P.J.H. Cuypers te 
Amsterdam. Hij was indertijd de initiatiefnemer 
voor de tentoonstelling: “P.J.H. Cuypers en Am
sterdam”, en is doende met een promotieonder
zoek naar de naamgever van het CG. - De secre
taris doet verslag van een informeel gesprek met 
de directeur van de Rijksdienst voor de Monumen
tenzorg (RDMZ), jhr ir L.L.M. van Nispen tot 
Sevenaer, over een verbetering van de betrekkin
gen met de dienst. Daar is al kort iets van gezegd 
in de brief aan WVC, afgedrukt in: “De Rafelrand 
van de Monumentenzorg", in De Sluitsteen 3 
(1987) nr 2. Naar aanleiding hiervan is het CG 
uitgenodigd om met de RDMZ van gedachten te 
wisselen over de problematiek rond het verkrijgen 
van informatie, over kwesties aangaande restaura
ties en verbouwingen en over het Monumenten 
Inventarisatie Project, kortweg MIP. Dit laatste pro
ject vormt een inhaalmanoeuvre met het oog op 
de inventarisatie van gebouwen uit de periode 
1850-1940. Het wordt uitgevoerd onder de verant
woordelijkheid van de provincies en moet binnen 
5 jaar voltooid zijn. Daarna zal systematisch nage
gaan worden welke objecten voor toevoeging aan

de rijkslijst in aanmerking komen.
Mede naar aanleiding van het dan juist ingedien
de Kroonberoep van het CG inzake de Beurs
kwestie - waarbij grove slordigheden van de zijde 
van de RDMZ zijn gebleken - vraagt de vergader
ing zich af, of de dienst niet eerst intern orde op 
zaken moet stellen, eer men samenwerkingsver
banden met ‘het veld’ opzet. Zelfs gaan stemmen 
op om een klacht over het functioneren van de 
dienst bij de vaste kamercommissie voor cultuur in 
te dienen. Dit wordt evenwel afgeraden, omdat het 
niet nodig is voedsel te geven aan die stromingen 
binnen de politiek die de RDMZ op willen heffen. 
De ALV meent dat het bestuur zeker voort moet 
gaan met het aangaan van contacten met de 
RDMZ, maar dat dit niet mag leiden tot het neutra
liseren van de kritisch-positieve instelling ten op
zichte van deze dienst.

- Ten aanzien van het nieuwe hoofdinitiatief had 
het bestuur aanvankelijk willen voorstellen de be
geleiding van de verbouwing en de sloop annex 
documentatie van het voormalig Departement van 
Justitie van C.H.Peters en de Hoge Raad van W.N. 
Rosé en G.C. Bremer aan het Plein te ‘s-Graven- 
hage. Nu de kwestie rond de Beurs van Berlage 
speelt, welke ongetwijfeld veel tijd zal gaan op
eisen, is de ALV van mening dat daar de prioriteit 
naar toe gaat. In een later stadium zou alsnog ge
streefd kunnen worden naar coördinatie van al het 
documentatiewerk dat opgezet is rond de Haagse 
gebouwen.

- Het bestuur stelt de ALV voor om de statuten van 
het CG te laten verlijden door een notaris en een 
aparte stichting Publicaties op te richten. Wat 
betreft het eerste begint dit noodzakelijk te wor
den, nu het CG uitgegroeid is tot een volwassen 
vereniging. Op dit moment zijn bij mogelijke cala
miteiten de bestuursleden nog hoofdelijk 
aansprakelijk. Bij een groeiend budget is dat niet 
langer verantwoord. De aparte stichting Publica
ties kan beschouwd worden als een partner met 
wie onder ‘huwelijkse voorwaarden’ een verbin
tenis wordt aangegaan. Mocht het met de sticht
ing financieel niet goed gaan, dan raakt dit de 
activiteiten van de vereniging niet en vice versa. 
Bovendien is er een groeiende tendens bij sub- 
sidienten om eerder specifieke stichtingen te be
gunstigen dan verenigingen. Bij een vereniging 
kan een ALV een geschonken bedrag ook voor 
een ander doel dan een publicatie bestemmen.
Het bestuur stelt voor om statutair in die stichting 
in ieder geval de functies van voorzitter en secre
taris te koppelen aan die van het CG, zodat er 
geen tegenstrijdig beleid gevoerd zal kunnen 
worden. Tevens verzoekt het de ALV voorzitter en 
secretaris te machtigen een penningmeester aan

te zoeken en zo nodig aanvullende bestuursleden. 
De ALV gaat hiermee akkoord.
De stichting gaat in eerste instantie in samenwer
king met De Walburg Pers een start maken met de 
serie monografietjes rond jubilerende kerken (50, 
75,100,125 en 150 jaar oud). Hiervoor heeft 
dankzij bemiddeling van WVC het Bouwfonds 
Nederlandse Gemeenten een startsubsidie 
geschonken van f 6200,- om de aanloopkosten 
van de redactiesecretaris e.d. te dekken. Tevens 
is het de bedoeling om de stichting te belasten 
met de herdruk van: “De Heilige Linie”, van J.A. 
Alberdingk Thijm. De overige ophanden zijnde 
publicaties, een mogelijke Cuypers-biografie bij 
de Bataafse Leeuw en een Cuypers-nummer in 
“Ach Lieve Tijd, Roermond", staan hiervan los.

- Recent heeft het CG een aantal verzoeken be
reikt om het adressenbestand ter beschikking te 
stellen. De ALV acht dit geen goede zaak, omdat 
de controle op wat er later met dat bestand gaat 
gebeuren miniem is. Eerder in 1985 heeft de ALV 
al verzocht discreet met de adressen van de le
den om te gaan.

- Ten aanzien van de ledenwerving wordt door de 
ALV in principe gesteld dat dit beter dankzij initia
tieven en publicaties via de wegen der geleide
lijkheid kan gaan, dan specifiek via wervingsac
ties. Dergelijke acties bij aanverwante verenigin
gen hebben uitgewezen dat dan slechts leden 
voor de korte termijn worden aangetrokken, die 
geen continuiteit waarborgen. Daar is het CG 
noch inhoudelijk noch budgettair mee gediend.

- Tijdens de rondvraag wordt door dhr W. Land 
gevraagd of er nieuwe folders komen. Voor het 
aantrekken van nieuwe leden werkt dat wel posi
tief. Het bestuur zegt toe eraan te werken. Tevens 
vraagt hij of er meer ruimte in De Sluitsteen zou 
kunnen komen voor boekaankondigingen met 
betrekking tot 19de-eeuwse publicaties. Dit wordt 
meegegeven aan de redactie van De Sluitsteen. 
Dhr P. Overbeek vraagt of in De Sluitsteen een 
overzicht kan komen van ‘externe’ artikelen van de 
hand van CG-leden. Hij denkt aan de ingezonden 
stukken naar aanleiding van het opiniërende 
verhaal van Geurt Brinkgreve over de jongere 
bouwkunst. Er zal naar gestreefd worden om dit 
op te nemen. Dhr H. Vlaardingerbroek deelt mee 
dat hij in het kader van zijn afstuderen aan de TU 
Delft zoekt naar een res tauratieobject: liefst een 
gebouw waarin verschillende stijlfasen aanwezig 
zijn, maar het mag ook een 19de-eeuws complex 
zijn. Hij wacht nadere reacties met belangstelling 
af. 2928



JAARVERSLAG VAN DE 
SECRETARIS (1986-1987)

Het is nu alweer anderhalf jaar geleden, dat wij 
voor het laatst als Algemene Ledenvergadering bij 
elkaar zijn geweest: een goed moment om na te 
gaan in hoeverre onze voornemens destijds zijn 
gerealiseerd. Een aantal ervan zult U al aangetrof
fen hebben als agendapunt, een aantal ervan wil 
ik hier de revu laten passeren. Laten we beginnen 
met de minder gunstig verlopen plannen: zo is het 
tot onze schande niet gelukt om de ALV op de 
eerste zaterdag van september te houden, door 
problemen met het uitbrengen van De Sluitsteen. 
Dat deze er duidelijk weer beter uitziet dan de 
voorafgaande afleveringen, en qua inhoud een 
constante kwaliteit toont, mag deze tekortkoming 
naar wij hopen goedmaken. Nummer drie overi
gens is in de maak. Mèt de redactie hoopt het 
bestuur de laatste Sluitsteen rond de jaarwisseling 
uit te brengen.
Evenmin is het gelukt om nieuw briefpapier uit te 
brengen en een landelijke folder. Dit vooral bij 
gebrek aan concensus tussen de individuele 
bestuurs-, redactie-, kring-, en correspondentle- 
den over het nieuwe embleem of brievenhoofd van 
het Cuypers Genootschap. Zoals U uit de rubriek 
“De Rafelrand van de Monumentenzorg" van de 
beide afgelopen Sluitstenen heeft kunnen merken, 
heeft dit het actief optreden van al deze CG-leden 
gelukkig onverlet gelaten. Niettemin moet er nodig 
een doortimmerd grafisch beeldmerk voor de 
vereniging bedacht worden, dat de herkenbaar
heid naar buiten toe bevordert.

Tegenover dit deficiet staat dat de differentiatie 
van het CG via de kring Amsterdam, de regio 
Noord-Oost-Nederland en de specialisatie Spoor- 
wegarchitectuur goed heeft doorgezet. Wat betreft 
de laatste neemt Hein Hoestra min of meer vast 
zitting in een overlegcommissie van de NS, het 
CG, de Bond Heemschut en de Stichting tot 
Behoud van Oostnederlandse Spoorwegstations. 
Hierin wordt de toekomst van de 'afgeschreven’ 
stations - ‘afgeschreven’ financieel uiteraard - 
behartigd. Weliswaar probeert de NS vaak nog op 
slinkse wijze het sloopmodel door te zetten, maar 
dit wordt haar steeds moeilijker gemaakt. In het 
oosten timmert Gert van Kleef hard aan de weg 
door publicitair aandacht te vragen voor het CG, 
excursies en bijeenkomsten te organiseren en 
ondertussen ook nog actie te voeren. In Amster
dam komt de kring regelmatig bij elkaar en heeft 
men, zoals De Sluitsteen al aankondigde, voor de 
komende tijd een uitwisselingsprogramma in het 
Belgisch Cultureel Centrum georganiseerd. Aan 
de presentatie naar buiten toe wordt dus hard

30 gewerkt.

Wat betreft het hoofdobject, het voormalig ARA- 
complex, hebben we U via De Sluitsteen van alle 
ontwikkelingen op de hoogte kunnen houden. We 
waren er al vrij vroeg van doordrongen dat dit 
opnieuw een kwestie van 'stervensbegeleiding' 
zou worden. Gelukkig hebben de bezuinigingen - 
de bouwstop - bij de rijksgebouwendienst hier een 
streep door gezet. Of dat ook langdurig behoud 
betekent staat nog niet vast, maar er is weer ruim
te voor een nieuw verzoek tot plaatsing van dit 
pand op de monumentenlijst. In ieder geval zijn 
we er in geslaagd ruime publiciteit binnen vak
kring voor dit object te verwerven. Zowel de KNOB 
als het Nieuws VAN Archieven en het Nederlands 
ArchievenBlad - en niet te vergeten onze eigen 
Sluitsteen - hebben er aandacht aan besteed. 
Helaas is het niet gelukt om een vervolg te creëren 
in de landelijke pers, noch in landelijke architec
tuurtijdschriften als bij voorbeeld Archis. Ook met 
de problematiek rond huis Heyendael hier in 
Nijmegen heeft men kunnen ervaren hoe moeilijk 
het is om met dit soort cultuurgoed een plaatsje te 
krijgen in de kolommen van de grotere dagbladen.

Wat betreft de meer praktische afspraken van 
anderhalf jaar terug, heeft de excursiecommissie 
inderdaad gezorgd voor een interessante dag, en 
wel in Den Haag. Dat deze niet druk bezocht werd 
lag zeker niet aan de inhoud, maar aan de ver
scholen plaats in De Sluitsteen, waar het program
ma aangekondigd werd. Daar hebben we met de 
bekendmaking van deze ALV lering uit getrokken; 
helaas speelde hier het tekorte, statutair nog net 
verantwoorde verschijnen van De Sluitsteen ons 
parten. Naast deze bijeenkomsten is het gelukt om 
afgelopen maart een dag voor de bestuurs-, 
redactie-, kring- en correspondentleden in 
Amersfoort té houden om de initiatieven en plan
nen op elkaar af te stemmen. Zover het zich laat 
aanzien werkt deze driedeling wel gunstig, maar 
blijft de opkomst toch erg afhankelijk van plaatsing 
in en verschijningsdatum van De Sluitsteen.
Een interessant element van het jaarverslag vormt 
uiteraard het ledenaantal. Dit is sedert 1985 vrij 
constant gebleven. Tegenover het aantal opzeg
gingen, sterfgevallen en uitgeschreven wanbeta
lers staat een vrij constante ledenaanwas, waar
door globaal het aantal rond de 380 blijft schom
melen. Als kritische noot moet daarbij dat nog niet 
iedereen betaald heeft! Onder het agendapunt 
ledenwerving zal overlegd worden of en hoe we 
dat aantal omhoog zullen schroeven. Een aparte 
vermelding verdient het Kroonberoep inzake de 
Beurs van Berlage. De motivering daarvan is 
gisteren in haar definitieve vorm naar de Raad van 
State gestuurd. Door een beoordelingsfout bij de 
Rijksdienst Monumentenzorg werd vergunning 
verleend voor een tamelijk ingrijpende verbouw

ing. Hierbij werd de Monumentenraad gepas
seerd. Deze had Monumentenzorg er op kunnen 
attenderen dat de monumentwaarden in het ge
heel niet bij de afweging betrokken waren. De 
‘onzorgvuldige behandeling’ is dan ook de rode 
draad van het beroepschrift. Uw secretaris heeft 
bij het opstellen ervan mogen profiteren van de 
adviezen van ons erelid, Berlage-kenner, profes
sor Singelenberg; van Berlage-kenner, professor 
Bock; van de voorzitter van de kring Amsterdam, 
Jenny Bierenbroodspot; en van onze voorzitter, 
Wies van Leeuwen. Er mag dan ook vanuit ge
gaan worden dat het CG goed beslagen ten ijs 
komt. Wanneer we het geheel overzien dan ziet zit 
er behoorlijk wat perspectief in. In drieëneenhalf 
jaar heeft het CG een behoorlijke actieradius op
gebouwd, zowel wat betreft het actievoeren als 
ten aanzien van zijn onderzoek en publicaties.
Niet gebukt onder de zware last van een te groot 
ledental, een te zware organisatie of een te 
gecompliceerde financiële huishouding, kan ge
profiteerd worden van een snelle wendbaarheid 
en van de belangenloze inzet van een aantal slag
vaardige leden. Met een vermelding van deze 
groep zou ik het jaarverslag willen beëindigen. 
Immers drieënhalfjaar CG hebben de secretaris 
ook geleerd dat de motoriek van de vereniging 
voor een groot deel rust op deze kleine actieve 
groep. Zolang het bestuur op deze hechte kern 
mag steunen, kunnen we de toekomst van het CG 
met vertrouwen tegemoet zien.

Ik dank U wel voor Uw aandacht.
Drs. B. C.M. van Hellenberg Hubar

DE STICHTING PUBLICATIES CUYPERS 
GENOOTSCHAP OPGERICHT

Op 26 Februari 1988 werd direct na het passeren 
van de statuten van het Cuypers Genootschap ten 
kantore van notaris A.A.M.H. Cloudt te Roermond 
de Stichting Publicaties Cuypers Genootschap 
opgericht. Bij dit heugelijke gebeuren waren 
aanwezig drs W. van Leeuwen, voorzitter van het 
CG, drs B. van Hellenberg Hubar, secretaris, dhr 
J. Sondeijker, penningmeester en drs G. Hooge- 
woud, bestuurslid. In de statuten is vastgelegd dat 
er een personele unie zal bestaan tussen voorzit
ter, secretaris en penningmeester van de verenig
ing CG en de stichting Publicaties, met dien 
verstande dat het penningmeesterschap even
tueel ook door een ander bekleed kan worden. 
Daarmee is uitvoering gegeven aan het gestelde 
door de ALV van 1987. Formeel heet de stichting: 
“Stichting Publicaties van het Cuypers Genoot
schap, Vereniging tot Behoud van 19de en Vroeg- 
20ste-eeuws Cultuurgoed in Nederland”. Bij deze

naamgeving heeft het bestuur van het CG ge
meend er goed aan te doen zo krachtig mogelijk 
de band met de vereniging tot uitdrukking te 
brengen. Bovendien heeft de naam ''Cuypers 
Genootschap” inmiddels een vertrouwde klank 
gekregen, die in het kader van de stichtingsactivi- 
teiten verder uitgedragen kan worden.

Zoals tijdens de ALV van 1987 is meegedeeld 
gaat de stichting zich in eerste instantie bezig 
houden met het uitgeven van een serie monogra- 
fietjes rond jubilerende kerken, variërend van 50, 
75,100,125 en 150 jaar oud. De huidige 
afspraken met De Walburg Pers houden in dat 
tweemaal per jaar twee werkjes geproduceerd 
zullen worden. Inmiddels is drs J. Coenen uit 
Geldrop bereid gevonden om het redactiesecre
tariaat op zich te nemen. Jean Coenen leidt een 
Bureau voor Regionale Geschiedenis en heeft 
alszodanig ervaring met het aannemen van 
gesponsorde opdrachten in de sfeer van het 
samenstellen van monografietjes, waaronder voor 
de Rabobank. Het streven van de stichting en 
haar redactiesecretaris is er dan ook op gericht 
om de medewerkers van de serie niet met een 
symbolisch bedrag voor hun kopij tot honoreren. 
Voorlopig is een rompredactie geformeerd 
bestaande uit Jean Coenen, Wies van Leeuwen en 
Arjen Looyenga. Dankzij de kerkenlijst van CG-lid 
Leo Dubbelaar valt goed inzicht te verkrijgen in 
het aantal kerken dat per jaar jubileert. Het ligt in 
de bedoeling om wanneer deze lijst geheel 
gecorrigeerd en compleet is haar uit te geven als 
themanummer in De Sluitsteen.

Mochten er onder onze lezers zijn die bindin
gen hebben met kerkbesturen e.d. van bin
nenkort jubilerende kerken of die 
geïnteresseerd zijn in als auteur meewerken 
aan deze serie dan wel andere suggesties 
hebben, dan kunnen zij contact opnemen met 
de redactiesecretaris:
Drs J.C.G.W. Coenen,
Bureau voor Regionale Geschiedenis,
Losweg 32,5663 AS Geldrop,
(040-863504)

DE WERKGROEP “GLAS-IN-LOOD
IN NEDERLAND 1817-1968”

Door de afdeling Presentatie Binnenland van de 
Rijksdienst Beeldende Kunst werd verzocht de 
volgende oproep te plaatsen:
"In het voorjaar van 1989 zullen onder verantwoor
delijkheid van de Rijksdienst Monumentenzorg 7 
deeltentoonstellingen, verspreid over heel Neder- 31



land, en een boek gepresenteerd worden met als 
onderwerp: “Glas-in-lood in Nederland 1817 - 
1968”. Het werk van ongeveer 200 kunstenaars 
wordt geïnventariseerd
en wetenschappelijk bewerkt. Daar ernaar ge
streefd wordt het onderzoek zo volledig mogelijk 
te laten zijn, vragen wij al diegenen die menen in 
het bezit te zijn van:

A) Glas-in-lood en/of documentatie van/over 
onderstaande kunstenaars uit de periode 
1817-1968;

B) Art Nouveau en Art Deco Glas-in-lood; dit 
mondeling en/of schriftelijk mee te delen aan 
de Rijksdienst Beeldende Kunst t.a.v. Yvonne 
Hagenaars, Postbus 30450, 2500 GL DEN 
HAAG tel.: 070 - 638963.

Abbing, Alons, Andreoli, Baarsel, De Bazel, Berg, 
Bleeker, Bogtman, Campendonk, Le Comte, 
Copier, Daemen, Dijsselhof, Eyck, Geuer, Gid- 
ding, Gips, Grootens, Jacot, Jonas, Jongert, 
Kamerlingh Onnes, Kerling, Van Kesteren, 
Kromjong, Ladage, Van der Leek, Lion Cachet, 
Lohrer, Mengelberg, Nicolas, Le Noble, Plass- 
chaert, ‘t Prinsenhof/Schouten, Pronk, Van 
Rijckevorsel, Sodenkamp, Van der Stok, Stekhof, 
De Jong, Thorn Prikker, Visser, Walenkamp, 
Warffemius, Waterschoot van der Gracht, 
Winkelman.”

VERSLAG BIJEENKOMST 
CUYPERS GENOOTSCHAP EN 
*S RIJKS-MONUMENTENZORG

Zoals aangekondigd tijdens de ALV van 1987 zou 
het bestuur van het CG een gesprek hebben met 
een delegatie van de RDMZ. Dit vond plaats 22 
januari 1988 in tegenwoordigheid van jhr ir L.L.M. 
van Nispen tot Sevenaer, directeur van de dienst, 
drs R. de Jong, hoofd van de kunsthistorische 
afdeling, drs A. de Vries, belast met restauratiead- 
viezen en dhr O. Steenbrink van de afdeling 
juridische zaken en registratie. Namens het CG 
waren drs W. van Leeuwen, voorzitter, drs B. van 
Hellenberg Hubar, secretaris en dhr A. Boezaard 
aanwezig.
Ten behoeve van het gesprek was door het CG 
een puntenlijstje ingediend bij de RDMZ met 
enkele probleemgevallen uit het - recente - verle
den. De directeur van de RDMZ was de opvatting 
toegedaan dat dit niet kon dienen bij een dialoog 
over de algemene lijnen binnen de Nederlandse 
monumentenzorg, noch ten aanzien van de con
crete afspraken tussen RDMZ en CG. De secre- 

32 taris daarentegen meende dat vanuit een evalu

atie van probleempunten uit het verleden tot het 
uitstippelen van een strategie voor de toekomst 
gekomen kon worden. De directeur gaf de voor
keur aan een thematische indeling, waarbij ‘con
tacten RDMZ’, 'kerkgebouwen-problematiek’ en 
de trits ‘waardestelling, bescherming en herbe
stemming’ aan de orde gesteld werden. De vol
gende resultaten zijn daaruit naar voren gekomen:

-Ten aanzien van het contact met de RDMZ wordt 
afgesproken dat drs A. de Vries de coördinatie op 
zich neemt.

- Met het oog op de kerkgebouwenproblematiek is 
de RDMZ doende een nota samen te stellen.
Zodra deze uitkomt kan er overleg komen met het 
CG om te bezien wat deze voor consequenties zal 
hebben voor de periode 1800-1940.

- Dhr Boezaard reageert op de opmerking van de 
directeur over het nieuwe subsidiëringsstelsel: ten 
opzichte van grootschalige projecten als de res
tauratie van kerkgebouwen zal dit niet effectief 
kunnen werken, omdat dan per gemeente slechts 
één object volwaardig aan bod zal kunnen komen. 
Dit probleem begint nu al merkbaar te worden in 
een monumentrijke gemeente als Hoorn, alwaar 
dhr Boezaard werkt. Volgens de directeur zou dit 
door middel van een hechte meerjaren-planning 
opgelost moeten kunnen worden.

Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP):

- De voorzitter van het CG spreekt zijn 
bezorgdheid uit over het MIP als dekmantel voor 
sloop. Zeker nu onlangs weer bij de Raad van 
State is gebleken - behandeling Teeken- en 
Ambachtsschool te Roermond - dat tussentijds 
beschermen niet meer mogelijk is. Drs R. de Jong 
legt uit dat de minister ruimte heeft opengelaten 
voor noodgevallen. De secretaris repliceert dat het 
CG in dat geval de aandacht zou willen vestigen 
op de late werken van architect J. van Lokhorst, in 
het bijzonder de genoemde Teekenschool te 
Roermond, het voormalig ARA-complex te 's- 
Gravenhage en Hoofdgebouw II van het AZU te 
Utrecht. Van Lokhorst kan beschouwd worden als 
trait-d’union’ tussen de historiserende architectuur 
van Cuypers en de vernieuwingen van Berlage en 
heeft alszodanig mede de weg gebaand voor 
integratie daarvan in het werk van de toenmalige 
architecten. Dit lijkt de directeur een nieuw, maar 
valide argument voor mogelijke plaatsing op de 
monumentenlijst. Drs R. de Jong deelt mee dat 
Rosenberg jr inmiddels bezig is met een uitvoeri
ge scriptie over Van Lokhorst, waardoor een 
breder inzicht in diens werk verkregen zou kunnen 
worden. Het initiatief voor een gezamenlijk plaat-

singsverzoek wordt aan het CG overgelaten, die 
met de verschillende betrokken groeperingen 
(weer) contact op zal nemen.

- De RDMZ zal het CG een lijst toezenden van 
degenen, die per provincie belast zijn met de be
geleiding van het MIP. Het CG zal onder zijn leden 
inventariseren wie precies waar mee bezig is, op
dat zo mogelijk een beroep op de specifieke des
kundigheid gedaan kan worden.

- Van de zijde van de RDMZ wordt toegelicht dat 
bij toekomstige plaatsingsprocedure’s - men 
denke aan het MIP - het fenomeen ‘voorlopige 
bescherming’ wegvalt; in de nieuwe monumen
tenwet keert dit niet meer terug. De affaire Guste 
heeft indertijd op dit specifieke gebied in de 
eerste AROB-procedure geresulteerd. Daaruit is 
gebleken dat een in de wet ingebouwde belan
genafweging van twee jaar door de AROB-moge- 
lijkheden overbodig is geworden. Wie zich in zijn 
belangen geschaad acht kan via de wet AROB bij 
de Raad van State een directe belangenafweging 
afdwingen.
- Op verzoek van het CG zal de RDMZ onder

zoeken of vroegtijdig een contact met de toekom
stige eigenaar van C.H. Peters Postkantoor te 
Amsterdam gelegd kan worden in verband met de 
te verwachten herbestemmingsproblematiek bij dit 
monument. Tot slot wordt besloten om op 24 
maart een interne studiedag te organiseren met 
als onderwerp: “Omgaan met de waarden van 
monumenten". Dhr de Vries en de secretaris van 
het CG zullen deze organiseren.

Drs B.C.M. van Hellenberg Hubar,
Secretaris CG

Het CG doet bij deze een oproep aan zijn leden 
om mee te werken aan de inventarisatie van 
onderwerpen tussen 1850 en 1940, die van be
lang zouden kunnen zijn in het kader van het 
Monumenten Inventarisatie Project. Men ge
lieve de benodigde gegevens toe te sturen aan 
het secretariaat. Het ligt in de bedoeling deze in 
De Sluitsteen te publiceren. Vermeld daarom 
ook of U dat wel of niet wenselijk acht. Zonder 
goedkeuring van de informant wordt niet tot 
publicatie overgegaan.

“DE BEELDENDE KUNST IN DE 
SINT JOZEFKERK TE GRONINGEN”

Het parochiebestuur van de HH. Martinus en 
Jozef, Radesingel 4, 9711 EJ Groningen, vraagt 
aandacht voor het volgende:

“Met dit schrijven nemen wij de vrijheid Uw be
langstelling te vragen voor een boekwerk, dat 
door onze parochie in samenwerking met het 
Instituut voor Liturgiewetenschap van de Rijksuni
versiteit Groningen is uitgegeven. Het betreft een 
werk van F.A. van Liere, een jonge kunsthistoricus, 
die onder begeleiding van Dr. R. Steensma zijn 
doctoraalscriptie geschreven heeft. Deze scriptie 
is van inhoud wel zozeer de moeite waard, dat wij 
dit werkstuk, getiteld “DE BEELDENDE KUNST IN 
DE SINT JOZEFKERK TE GRONINGEN” in een 
fraaie uitgave hebben laten drukken en dat wij 
hebben uitgegeven in het kader van het zojuist 
gevierde eeuwfeest van de Jozefkerk. Zoals U 
bekend zal zijn is de Jozefkerk een door Cuypers 
gebouwde kerk; het absoluut complete ikono- 
grafische programma is in zijn geheel gaaf be
waard en de beschrijving van de vele beschilder
ingen, teksten, kruiswegstaties, glas-in-loodven- 
sters - alle van de hand van Cuypers - gaat in het 
boekwerk vergezeld van een groot aantal zwart- 
wit-foto’s.”

Gegevens: 70 pagina’s zwaar mat kunstdrukpa
pier. Zwart-wit-foto’s, plattegronden en tekeningen 
met vindplaatsverwijzingen.
Onderwerpbeschrijvingen zijn thematisch 
gegroepeerd.
Uitgave onder nr. I.S.B.N. 903670040 X. 
Verkoopprijs in de boekhandel f 24,90.
Prijs bij levering door het kerkbestuur: f 20.- + 
portokosten.
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Thomas von der Dunk

IETS OVER ITZ
A. Meffert, A., en R. Schook, G.N. ITZ, 
stadsbouwmeester van Dordrecht 1832-1867, 
Delftse Universitaire Pers,
Gemeentelijke Archiefdienst Dordrecht, 1985.

Biografieën over Nederlandse architecten zijn 
schaars. Ook hierbij manifesteert zich nog altijd de 
bestaande kennisachterstand met betrekking tot 
de negentiende eeuw vergeleken met andere 
periodes, welke het wetenschappelijk onderzoek 
van de laatste decennia nog steeds niet ingelopen 
is. Niet alleen neogotici als Cuypers en Tepe, 
neorenaissancisten als Muysken en Gosschalk, of 
eclectici als Godefroy of Leliman, ook de belang
rijkste vertegenwoordigers van het neoclassicisme 
uit de voorafgaande decennia - als De Greef, Suys 
en Zocher - wachten nog immer op een adequate 
levensbeschrijving. Sedert de publicatie - in 1965 
- van de lijvige dissertatie van C.A. van Swigchem, 
thans hoogleraar bouwkunst aan de VU, over de 
Amsterdamse stadsbouwmeester Abraham van 
der Hart (1) is op dit vlak, zeker voor de eerste 
eeuwhelft, nog weinig gebeurd, afgezien dan van 
de artikelen die over ondermeer Pieter Adams (2), 
Thomas Romein (3) en Johan Franciscus Scheep
ers (4) verschenen zijn.
Het is dan ook zeer toe te juichen dat onlangs 
door de Delftse Universiteit in samenwerking met 
het Gemeentearchief van Dordrecht een boekje 
verschenen is over het leven en werk van George 
Nicolaas Itz (1799-1869), vanaf 1832 tot vlak voor 
zijn dood stadsarchitect te Dordrecht. Itz is zeker 
geen architect geweest die tot de nationale 'top’ 
behoorde, maar juist daardoor geeft zijn werk, dat 
zich 36 items groot in de Merwedestad over een 
periode van 33 jaar uitstrekt, een goed beeld van 
zijn tijd: van de volgzaamheid van de meeste 
bouwmeesters ten opzichte van hetgeen de inter
nationale stilistische mode op een bepaald mo
ment voorschreef en daarbinnen van de geleide
lijke metamorfose van de Nederlandse bouwkunst 
in de gemiddelde provinciestad van 'strenger' 
neoclassicisme naar ‘vrijer’ electicisme. Ook toont 
zijn oeuvre de grote verscheidenheid aan op
drachten, waarvoor een bouwmeester die behalve 
als stadsarchitect ook nog als opzichter over kerk
gebouwen, en als particulier architect werkzaam 
was, kwam te staan: buiten de gangbare cate
gorieën overheidsgebouwen en kerken, diverse 
scholen, gestichten of tehuizen ontwierp hij ook 
een achttal bruggen, een gasfabriek (1850), een 
watermolen (1853) en een grafmonument voor de 
Dordtse zeeschilder J.C. Schotel (1839). De 
auteurs zijn er, mede dankzij het overvloedige il
lustratiemateriaal - indien enigszins mogelijk zijn 
de chronologisch als in een catalogus geordende 
projecten, uitgevoerd of niet, bewaard of ver
dwenen, met bouwtekeningen en foto's weerge
geven - in geslaagd dit duidelijk te maken. De 
bespreking van zijn ontwerpen vormt dan ook de 
kern van het boekje (p.11-63). Itz' profane ge
bouwen uit de jaren dertig - de Korenbeurs 

34 (1834), de nieuwe gevels voor het Stadhuis (1834-

35), de Vleeshal (1834), de Waag (1834) en de 
Boterbeurs (1841), - alsmede de Oud-Katholieke 
Kerk van St. Maria Maior (1841-43), tonen de 
statige witgepleisterde gevels, de (half)zuilen, 
pedimenten, kroonlijsten en halfronde vensters die 
voor de bouwkunst uit de tijd van koning Willem I 
zo kenmerkend zijn, soms, als in het geval van het 
klokketorentje op het Stadhuis, gecombineerd met 
meer barokke vormen als voluten of (Oud-Katho
lieke Kerk) gepantserde pilasters. Vanaf het 
midden van de veertiger jaren verdwijnt, conform 
de algemene ontwikkeling, het pleisterwerk, om, 
zoals bij het huidige Dordrechts Museum (1852), 
plaats te maken voor baksteen waarbij slechts 
bepaalde delen door gebruik van witpleister of 
natuursteen geaccentueerd worden. Van het 
klassieke ordenapparaat wordt niet langer meer 
gebruik gemaakt. Rond boogvensters worden 
schaarser, en het door een flauwe (seg
mentvormige) boog afgesloten raam doet, met 
een soort ‘uitgeholde’ hoeklisenen en het - van 
oorsprong romaanse - klimmende rondboogfries 
voor driehoekige topgevels, zijn intrede. Met deze 
elementen uitgerust, vormt zijn Vereenigd Armen-, 
Wees- en Nieuw Armenhuis (1860-67) een type
rend product van Lelimanniaans eclecticisme, 
sterk verwant aan bijv. het gesloopte St. 
Jacobsgesticht in de Amsterdamse Plantage van 
W.J.J. Offenberg (1866). Daarnaast hanteerde Itz 
ook gotische vormen als spitsboogvensters, welke 
vrijelijk met klassieke elementen gecombineerd 
werden. Zij bleven wel nadrukkelijk voor kerken 
gereserveerd (p.65), maar zijn half-neogotische 
toren voor de Nieuwkerk (1834) maakt weer eens 
duidelijk dat de wortels van de neogotiek hier te 
lande verder terug reiken dan de troonsbestijging 
van Willem II. Tenslotte toont Itz een voorliefde 
voor de toepassing van fijnbewerkt gietijzer, zoals 
dit bij enkele portalen en ramen, en in de leunin
gen van zijn bruggen (vooral de Nieuwbrug, 1849- 
51) tot uiting komt. Juist vanwege de volledigheid 
wat de presentatie van Itz’ ontwerpen aangaat, is 
het jammer dat de tekst bij de platen soms te 
weinig samenhang vertoont, dat er te veel losse 
opmerkingen gemaakt worden, en voor de be
schrijving of geschiedenis te veel uitgeweken 
wordt naar het letterlijk aanhalen van andere 
schrijvers. Daarnaast worden, doordat op stilis
tisch vlak teveel slechts Itz met Itz, en niet met de 
rest van het Universum vergeleken is, sommige al
gemeen gangbare klassieke elementen te snel 
voor typisch ‘Itziaans’ versleten. Ook wordt plotse
ling, zonder nadere uitleg, op p.40, de term 
‘Dordtschen stijl’ geïntroduceerd. Vooral bij de 
bespreking van de wat grotere en interessantere 
neoclassicistische gebouwen als het Stadhuis is 
dat jammer. Daarvan zou men ook graag willen 
weten hoe bijvoorbeeld het stadsbestuur tegen de 
omhulling van zijn gotische zetel met een neoclas
sicistische huid aangekeken had, of er misschien 
al sprake was - veertig jaar voor De Stuers - van 
een zeker besef van de monumentale waarde van 
een middeleeuws gebouw. Ook de stilistische 
verhandeling in inleiding en slotbeschouwing, 
respectievelijk over de vroeg 19de-eeuwse 
architectuur in haar algemeenheid en de plaats

van Itz daarin, is niet in alle opzichten overtuigend. 
De romanticus die in Itz verscholen zou moeten 
zitten (p.1) komt verderop in het boekje niet uit de 
verf; hier lijkt men zich enigszins vertild te hebben. 
De zgn. ‘Rundbogenstil’ zou ik niet zo zonder 
enige uitleg bij het neoclassicisme durven onder
brengen (p.2). Maar afgezien van deze randop- 
merkingen is ontstaan en ontwikkeling van 
neoclassicisme en neogotiek aardig weer
gegeven, zij het dat met betrekking tot het tweede 
het religieuze aspect, de herleving van het 
katholicisme, wat onderbelicht blijft. Behalve het 
leveren van een oeuvre-overzicht, ter illustratie van 
zijn loopbaan in de tweede helft van zijn leven, 
hebben de beide auteurs zich ook kort gebogen 
over zijn activiteiten vóór 31 december 1832, het 
moment waarop hij, net 33 jaar oud, in dienst van 
Dordrecht treedt, om te trachten te reconstrueren 
hoe in die dagen een dergelijke architect opgeleid 
werd (p.7-8). Afkomstig uit Den Bosch, belandde 
Itz kort na de oprichting in 1812 op de ‘Académie 
Imperiale et Royale de peinture, sculpture et 
architecture - later gewoon als stadstekenschool 
bekend - van zijn geboorteplaats, waar hij enige 
prijzen behaalde, en temidden van toekomstige 
opzichters, aannemers en timmerlieden met zijn 
artistieke talenten boven deze middelmaat uitrees. 
Later, in 1828, wordt hij er tot tweede onderwijzer 
in de bouwkunst benoemd. Wie echter in een 
provincieplaats als ‘s-Hertogenbosch een zeker 
formaat bezat, behoefde in de rijkshoofdstad nog 
niet aan de normen te voldoen, zodat zijn inzend
ingen ter verkrijging van het (net verplicht gestel
de) getuigschrift van bekwaamheid in de bouw
kunde zowel in 1831 als in 1832 door toedoen van 
de Amsterdamse stadsarchitect Jan de Greef 
(1784 -1834) door de Vierde Klasse van het 
‘Koninklijk Nederlandsch Instituut van Weten
schappen, Letterkunde en Schoone Kunsten’ als 
ver beneden de maat afgekeurd werden. (5) We 
mogen dan ook aannemen dat de bouwkundige 
opleiding van Itz niet al te veel voorgesteld heeft, 
dat hij zijn kennis vooral door praktijkervaring 
moest opdoen en dat deze vermoedelijk meer de 
praktische dan de theoretische zijde van de archi
tectuur betroffen heeft. Ook heeft Itz nooit de 
mogelijkheid gehad om - als Louis Napoleon’ 
discipelen De Greef, Reyers en Zocher - in Parijs, 
Rome of andere culturele centra van Europa zijn 
blikveld te verruimen. De enige studiereis, die tot 
dusver van hem bekend is, voerde in 1854 ge
durende veertien dagen langs enkele ophaalbrug
gen over Maas en Schelde (p.14). Veelzeggend is 
in dit verband mijns inziens dat twee van de drie 
artikelen die Itz in zijn jaren als correspondent 
(sedert 1842) van de Maatschappij tot Bevorder
ing der Bouwkunst zou leveren, puur technische 
aspecten betroffen (p.9). Om zich met succes in 
een diepgaande discussie over stijlkwesties te 
storten bezat hij vermoedelijk te weinig kennis van 
zaken.

De nieuwe voorgevel van hel stadhuis door G.N. In in neoclassicistische tram 
verbouwd (foto Gemeentelijke Archiefdienst Dordrecht).

NOTEN:

1. SWIGCHEM, C.A. van, Abraham van der Hart 1747-1820 
(Architect. Stadsbouwmeester van Amsterdam), diss.
RUU, Amsterdam 1965.

2. TILLÉMA, J.A.C., “Het werk van Pieter Adams in Delft", 
Delftse Studiën (Feestbundel Ter Kuile), Assen 1967, 
p.329-345.

3. BOSCHMA, C., "Thomas Romein, een classicistisch 
bouwmeester in het Friesland van de negentiende eeuw", 
Opus Musivum (Feestbundel Ozinga), Gorinchem 1962, 
p.439-467.

4. WOUD, A. van der, “J.F. Scheepers (1818-1886), architect 
te Groningen”, Bulletin van de K.N.O.B. LXXIV (1975), 
p.55-70.

5. Zie: LOTTMAN, E.B.H., “Het Koninklijk Besluit van 13 april 
1817” (en de getuigschriften van bekwaamheid tot het 
geven van (bouwkundig) tekenonderwijs), Bulletin van de 
K.N.O.B. I_XXXV(1986), p. 18.

35



gebr.

SCHROfiN
■ bouwbedrijf b.v.
■ postbus 3057, 6093 zh heythuysen 
1 tel. 04749-1304

CLAVIS
KUNSTHISTORISCHE
MONOGRAFIEËN

Officiële publikaties ‘Utrecht Middeleeuwse Kerkenstad 1988’:

MIDDELEEUWSE KERKEN IN UTRECHT ISBN 906011.571.6
fotoboek door G. Th. Delemarre en A. van Deijk prijs f 25,—

In 1988 zal de restauratie-campagne rond de middeleeuwse kerken in Utrecht officieel worden afgesloten. 
Omdat het werk reeds vroeg in 1987 nagenoeg was voltooid, heeft de stichting Clavis de bekende 
architectuur-fotograaf G. Th. Delemarre opdracht gegeven het resultaat ervan vast te leggen. Dit leverde 
een grote reeks schitterende foto's op - deels in kleur - waarmee voor het eerst een goed beeld wordt 
gegeven van de in ons land ongeëvenaarde rijkdom aan oude sacrale architectuur die Utrecht bezit. De 
kunsthistorica Ada van Deijk stelde per kerk een korte bouwgeschiedenis samen, waarin uiteraard de 
nieuwste gegevens werden verwerkt.

UTRECHT EEN HEMEL OP AARDE ISBN 906011.572.4
door drs. Marieke van Vlierden prijs f25,—

Een van de belangrijkste manifestaties die in het ‘Utrechtse Kerkenjaar’ 1988 zal worden gehouden is 
zonder twijfel de tentoonstelling ‘Utrecht een Hemel op Aarde’ in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent. 
Zowel op deze tentoonstelling als in de gelijknamige rijk geïllustreerde catalogus zal uitvoerig worden 
stilgestaan bij het van hemelse noties doordrongen middeleeuwse wereldbeeld en de wijze waarop dat in 
Utrecht, als de ‘hoofdstad' van een bisdom van het Heilige Roomse Rijk, gestalte kreeg.

UTRECHT KRUISPUNT VAN DE MIDDELEEUWSE KERK ISBN 906011.573.2
onder redactie van Clavis prijs f 30,—

De mediëvisten van de Utrechtse Letterenfaculteit organiseren in 1988 een congres, met als centrale 
thema’s: de herkomst en de idealen van bisschop Bernold, de vormgeving en de betekenis van de in zijn 
opdracht gebouwde kerken, de daarbij gehanteerde kunsttheoretische principes en de parallellen daarvan 
in de beeldende kunst en de muziek, alsmede recent onderzoek naar de romaanse en de gotische Dom 
en de wisselwerking tussen kerkelijke en wereldlijke machtspolitiek. De schriftelijke neerslag van de 
voordrachten die op 25, 26 en 27 augustus gehouden zullen worden, kan men aantreffen in deze bundel.

DE WALBURG PERS
Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij uitgeverij De Walburg Pers, postbus 222, 
7200 AE Zutphen, telefoon 05750-10522, postbank 2069668.

KERKDAKEN
renovatie restauratie
verbouwingen
staalsysteembouw
timmerfabriek
woningbouw

bv aannemersbedrijf

■r bunde beek venlo montfo'l maastnchl | 
ItSrW&ert wötrfsr vaals suster&n st, odtlM

Straus van Mierlo

verkoelen voor niéuwe daken
voor restauratie daken
voor kerkdaken en torens
voor monumentale daken j v
voor daken van rijksgebouwen
voordaken van overheidsgebouwen 1
voor particuliere daken
voor 5 generaties vakmanschap

> in ©IK® soortfi&KMCrcKKing

Minderbroederssingel 21

Roermond

telefoon 04750-34956

Ibk 0AIK

VERKOELEN 
DAKBEDEKKINGEN BV TOTAAL
BEEGDEN 
© 04758-2222*

Beegderveld $
6099 NC Beegden I

Machinefabriek

J.J. BONNET
Lage Frontweg 3, 6219 PC Maastricht 

Postbus 842, 6200 AV Maastricht 
Telefoon 043 - 25 37 38
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AANNEMINGSBEDRIJF J. KNEPPERS 
Restauratiewerkzaamheden

Zeeburgerpad 48-49 1019 AB amsterdam tel.: 020-940306/652324

De Vondelkerk te Amsterdam van P.J.H. Cuypers werd in 1986 
gerestaureerd. (Foto: Stadsherstel NV Amsterdam)

Opdrachtgever: de stichting Vondelkerk te Amsterdam 
Architect: André van Stigt - Architektenburo J. van Stigt, Amsterdam


