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SDU FONDS MONUMENTEN EN ARCHITECTUUR 
PRESENTEERT:

MONUMENTENREISBOEK VAN NEDERLAND 
Deel: Noord- en Zuid-Holland 
Noortje De Roy van Zuydewijn

In de nieuwe serie MonumentenReisboek van Nederland 
wordt voor het eerst alle informatie over cultuurhistorisch 
belangrijke monumenten, aantrekkelijke steden en regio’s in 
Nederland op prettig leesbare wijze, geïllustreerd met foto’s 
en kaarten, bijeen gebracht. Het eerste deel behandelt Noord
en Zuid-Holland en voert u langs de grachten van Amster
dam, een molengang in Schermerhom, typische zuiderzeeste- 
den als Hoorn en Medemblik, sjieke buitenplaatsen aan de 
Vecht en de high-tech architectuur van Rotterdam tot aan de 
Lekpoort van Vianen. Handzaam voor de reiziger, een ontdek
kingsreis voor de thuisblijver. ISBN 90 12 06533 X. Prijs 
f59,50
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VILLES NOUVELLES
De vijf nieuwe steden rond Parijs
Lennie Mol en Margo Buurman

Rond Parijs zijn in de afgelopen twintig jaar vijf nieuwe ste
den ontstaan, waarin ruim een miljoen mensen woont, werkt 
en winkelt. Deze Villes Nouvelles bieden aan diegenen die 
van Parijs houden, maar de Eiffeltoren en omgeving al heb
ben gezien, een mooie gelegenheid kennis te maken met mo
derne Franse stedebouw en met de soms revolutionaire en 
vaak experimentele werken van beroemd (geworden) architec
ten als Bofill en bureau Pencreac’h. Duidelijke routebeschrij
vingen en kaarten leiden u met eigen dan wel openbaar ver
voer naar deze steden. Met dit boek wordt een bezoek aan een 
van de Villes Nouvelles, ook al zal het misschien kort zijn, 
een architectuurervaring van niveau. ISBN 90 12 06518 6. 
Prijs f35,-

MIES VAN DER ROHE AWARD FOR EUROPEAN 
ARCHITECTURE
Een internationale jury, waar onder anderen Kenneth Framp- 
ton en Ricardo Bofill deel van uitmaakten, heeft vierentwintig 
Europese projecten van evenzovele architecten genomineerd 
voor de Mies van der Rohe Award 1990. Deze prestigieuze 
prijs is bestemd voor bijzondere en innovatieve ontwerpen die 
bovendien een sterke voorbeeldfunctie vervullen. De Prijs 
wordt één maal in de twee jaar uitgereikt. Alle genomineerde 
projecten komen in het boek aan de orde. Uitgebreide aan
dacht krijgt het winnende project van de Portugees Alvara 
Siza Viera. ISBN 90 12 06544 5. Prijs f59,-
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Redactioneel In de eene hand het geweer, in de andere de troffel..”

Het grootste deel van dit nummer wordt ingenomen 
door een artikel dat een pleidooi inhoudt voor het 
behoud en de restauratie van de door brand 
geteisterde Muiderkerk aan de Linnaeusstraat in 
Amsterdam.
Arie de Groot, specialist op het gebied van Protes
tantse kerkarchitectuur en -geschiedenis, geeft daarin 
de grote betekenis van dit gebouw aan, zowel in 
cultuurhistorisch als in architectonisch opzicht. 
Stedebouwkundig is het gebouw onmisbaar, vanwege 
zijn prominente situering, waardoor het vanuit alle 
richtingen reeds van verre zichtbaar is.
Nu het 19de-eeuwse Amsterdam-Oost reeds zijn 
Funenkerk en St. Bonifacius verloor, dient dit gebouw, 
met zijn op Hendrick de Keysers Nieuwe Kerk 
geïnspireerde toren gespaard te blijven. Tenslotte 
bleven zowel de toren als de gevels -grotendeels- 
behouden, evenals het kostershuis.
Met dit artikel ter argumentatie pleit het Cuypers 
Genootschap voor bescherming, zodat bij bouwplannen 
de monumentwaarden zorgvuldig meegewogen kunnen 
worden.

Voorts treft u in dit nummer een artikel aan, dat een 
interessant ontwerpmotief van het door P.J.H.Cuypers 
ontworpen kerkgebouw ’De Liefde’ aan de Amster
damse Bilderdijkstraat aan de orde stelt. In de late 
19de eeuw lopen in binnen-en buitenland bouwpraktijk 
en restauratie naadloos in elkaar over. Motieven 
aangetroffen bij het herstel van historische bouw
werken worden door architecten met graagte in 
nieuwbouwpraktijken toegepast. Zo vindt het motief 
van de galerij uit de Roermondse Munsterkerk 
toepassing in Cuyperskerken te Alkmaaar (Dominicus), 
Amsterdam (Posthoorn) en in Kaysers kerk te Sittard 
(O.L. Vrouw). De beweegredenen hiervoor kunnen 
van geval tot geval verschillen. Soms wilde men 
aansluiten bij een regionale karakteristiek, soms 
verwijzen naar een roemrijk verleden. Ook technische 
oplossingen uit het verleden bleken toepasbaar om 
actuele problemen op te lossen.
Viollet-le-Ducs Dictionnaire is het schoolvoorbeeld van 
een handboek dat door zijn encyclopedische opzet 
uitnodigt tot het veelvuldig citeren van de afgebeelde 
motieven en details.
De aanleiding om nog eens aandacht aan ’De Liefde’ 
te besteden is een hele droevige: het gebouw wordt 
momenteel gesloopt. Dit zou zeker niet gebeurd zijn 
als dit gebouw, dat in 1972 op de Rijksmonumenten
lijst voorkwam, niet door een vormfout daar weer was 
afgehaald. Het gehele gebouwencomplex ’De Liefde’, 
dat uitstekend was ingebed in de 19de-eeuwse Da 
Costabuurt, was dan wellicht geen voorwerp van 
koehandel tussen het kerkbestuur en de gemeente 
Amsterdam geworden en had dan, net zoals met de 
Vondelkerk en met ’De Posthoorn’ is gebeurd, andere 
bestemmingen kunnen krijgen.
In dit verband vragen wij uw aandacht voor de 
oproep van de voorzitter van de Stichting De 
Posthoorn in dit nummer om de laatste onderdelen 
van de restauratie van dit gebouw en de inrichting 
daarvan voor het veranderd gebruik te steunen!

Vervolgens komen in dit ’Amsterdam’-nummer, wegens 
plaatsgebrek slechts summier, een aantal activiteiten 
ten behoeve van het behoud van architectuur uit de 
periode waarvoor het CG zich inzet aan de orde, o.m. 
in het jaarverslag van de secretaris. Een verslag van 
de rest houdt u te goed.
De rond de vjfenveertig leden die de jaarlijkse 
excursie, georganiseerd door de regio Amsterdam - 
waarbij de Stadsschouwburg werd bezocht - 
meemaakten, hebben bij die gelegenheid al wel een 
resumé van deze activiteiten gekregen. Wilfred van 
Leeuwen, die deze geslaagde excursie voorbereidde 
zal hiervan een verslag maken, dat ook in het 
komende nummer zal verschijnen.

De Muiderkerk, kort na de brand van 31 oktober 1989. Later zijn 
de resten van de kap en delen van de topgevels verwijderd 
vanwege instortingsgevaar. Foto: Gemeentearchief, Amsterdam.

De Muiderkerk: protestantse kerkbouw in Amsterdam aan het eind 
van de 19e eeuw

A. de Groot*

Op dinsdag 31 oktober (Hervormingsdag) 1989 is de 
Muiderkerk aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost 
zwaar door brand geteisterd. De brand, ontstaan 
tijdens reparatiewerkzaamheden aan het dak, heeft 
de gehele kap verwoest, terwijl de neervallende 
brokstukken het interieur goeddeels hebben vernield. 
Alleen het orgel heeft de ramp overleefd, mede 
dankzij zijn opstelling in de eveneens als door een 
wonder behouden gebleven toren. Van de nog 
overeind staande buitenmuren van de laat-19de- 
eeuwse kerk zijn de geveltoppen gedeeltelijk verloren 
gegaan; in het interieur hebben de galerijen ernstig 
geleden. Door de brand is de kerkelijke gemeente, 
sinds 1974 de hervormd-gereformeerde ("samen-op- 
weg") Muider-Funengemeente, zwaar gedupeerd.1 
Deze gebeurtenis en de onzekere toekomst van de 
kerkruïne zijn de aanleiding geweest tot het schrijven 
van dit artikel. Ik wil hierin de kerk en het 
voornaamste uit haar bouwgeschiedenis beschrijven, 
alsmede haar plaats bepalen binnen de Amsterdamse 
(protestantse) kerkbouw van het laatste gedeelte van 
de 19de eeuw. Die plaats is markanter geweest dan 
men op grond van de geringe aandacht die het 
gebouw in de kunsthistorische literatuur heeft 
gekregen, zou vermoeden.

BOUWGESCHIEDENIS

De voorbereiding

De Muiderkerk werd als hervormde kerk gebouwd in 
de jaren 1891-1892.2 Zij was het twaalfde kerkgebouw 
van de Amsterdamse hervormde gemeente, maar pas 
het tweede dat in de 19de eeuw tot stand kwam.3 
Dr. G.J. Vos,4 de predikant die de initiator en de 
belangrijkste drijvende kracht achter de bouw was, 
schreef in 1890 in een geldwervingscirculaire, dat de 
bevolking van Amsterdam sinds ca. 1850 bijna was 
verdubbeld (van 224.000 naar 400.000), maar dat er 
in diezelfde periode nog maar één hervormde kerk 
was bijgekomen: de Koepelkerk aan het Leidsebosje 
(1879-1884).5

De plannen voor de bouw van een hervormde kerk 
in Oost dateerden dan ook al van jaren her. De 
Koepelkerk was nauwelijks voltooid, of Dr. Vos, 
secretaris van de bouwcommissie van die kerk, 
lanceerde het voorstel tot de stichting van “een 
doelmatig, eenvoudig en goedkoop kerkgebouw" in 
"buurt ZZ buiten de Muiderpoort",6 Op 26 mei 1884 
werd door de Algemene Kerkeraad een commissie 
ingesteld die over dit voorstel advies moest 
uitbrengen. Deze commissie, waarvan Vos zelf 
voorzitter werd,7 rapporteerde natuurlijk positief. Zij 
stelde voor een terrein aan te kopen aan het 
Oetgenspad (de tegenwoordige Eerste Oosterpark- 
straat), midden in de wijk, en een prijsvraag uit te 
schrijven voor de daar te bouwen kerk, die 1200 a 
1400 zitplaatsen zou moeten krijgen. De totale kosten 
schatte zij op ca. f.125.000.-.8 Op 15 december 
werd het - inmiddels iets gewijzigde - voorstel tot 
kerkbouw door de kerkeraad overgenomen, en de 
commissie kreeg mandaat de bouw voor te bereiden. 
De kerkelijke geschillen die in 1886 uitliepen op de 
Doleantie, de afscheiding uit de ’Nederduitsche 
Hervormde Kerk’ van de "dolerende" ’Nederduitsche 
Gereformeerde Kerk’,9 brachten echter stagnatie 
teweeg. Weliswaar werden de predikanten en 
kerkeraadsleden die "in doleantie" gegaan waren 
(Abraham Kuyper c.s.) en aanspraak maakten op (een 
evenredig deel van) de kerkelijke gebouwen en 
goederen, in juni 1888 door de Hoge Raad in het 
ongelijk gesteld, zodat de hervormden al hun elf 
kerkgebouwen behielden, maar voor de hervormde 
gemeente en haar bestuurscolleges betekende de 
uittocht van de dolerenden een forse aderlating, die 
grotere inspanningen dan voorheen noodzakelijk 
maakte, zowel op financieel als op bestuurlijk vlak.10 
In september 1888 bracht Dr. Vos de bouw van "een 
kerk buiten de Muiderpoort" weer eens onder de 
aandacht. Van de commissie van 1884 waren nog 
maar twee leden - hijzelf en diaken Groenewegen 
overgebleven.11 Hij vroeg de kerkeraad de commissie 
aan te vullen en aldus geschiedde. De heringestelde 
’Commissie voor de Twaalfde Kerk’12 telde nu drie 
predikanten, drie ouderlingen en drie diakenen en
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De Muiderkerk aan de Linnaeusstraat (opname maart 1960). De foto geeft een goede indruk van de prominente ligging van de kerk 
en van haar stedebouwkundige betekenis. Links hekwerk en bomen van het Oosterpark. (Foto G.A. Amsterdam, hisl-top. atlas)

bleef onder voorzitterschap van Vos.13 Zij moest 
allereerst aan de kerkeraad advies uitbrengen over 
de uitvoerbaarheid van "de twaalfde kerk"; vervolgens 
zou zij ook de geldwerving en de uitvoering zelf ter 
hand nemen.
Tweeëneenhalve maand later bracht de commissie 
rapport uit: de kerkbouw was "allezins mogelijk", 
zowel financieel als wat de beschikbaarheid van 
bouwgrond betrof, en bovendien kon men al een 
schetsontwerp laten zien: een kerk met "1000 
zitplaatsen beneden", die, mét inrichting maar exclusief 
de grond, f. 100.000,- zou gaan kosten.14 De architect 
van dit eerste schetsontwerp werd in het rapport niet 
genoemd, maar het was ongetwijfeld G.W. Vixseboxse, 
de man die uiteindelijk de kerk ook zou bouwen. Van 
het oude idee een ontwerpprijsvraag uit te schrijven 
was men kennelijk geheel afgestapt, want voor 
Vixseboxse had men niet ver hoeven zoeken: hij was 
al geruime tijd diaken en zat uit dien hoofde zelf in 
de Algemene Kerkeraad.
Hoe het schetsontwerp eruitzag en hoe het werd 
beoordeeld is niet bekend. We weten alleen dat 
Vixseboxse hierna nog enige varianten maakte. Bij al 
deze echter ging het waarschijnlijk nog niet om het 
gebouw op de huidige lokatie, maar om een kerk 
tegenover de Muiderpoort, ter plaatse van de

toenmalige Oosterbegraafplaats, waar later het 
Tropenmuseum werd gebouwd.15 Op een kaart van 
dit stadsgedeelte in het archief van de Kerkvoogdij16 
is op deze plaats met potlood een kerk ingeschetst, 
die, doordat alleen de omtrek is aangegeven, zich niet 
eenduidig laat interpreteren: een kruiskerk met lage 
aanbouwen in de hoeken (zoals de Noorderkerk) óf 
een achthoekige centraalbouwkerk met rechthoekige 
aanbouwen tegen vier van de zijden (enigszins als 
de Koepelkerk of de Rotterdamse Zuiderkerk). In ieder 
geval een kerk van voldoende afmeting om "1000 
zitplaatsen beneden" te kunnen bevatten.
De Commissie werkte intussen actief aan de 
geldwerving. Begin 1889 werd een circulaire verspreid 
waarin gemeenteleden werden opgeroepen hun 
bijdrage te leveren: er was voor grond en gebouw, 
met inrichting maar zonder orgel, f. 150.000,- nodig. 
Een jaar later liet de Commissie weer een circulaire 
uitgaan; nu kon zij melden dat er inmiddels grond was 
aangekocht, en wel aan de Linnaeusstraat, en dat het 
geld daarvoor al grotendeels binnen was, zodat alleen 
nog f. 100.000,- voor de eigenlijke kerkbouw moest 
worden opgebracht. De zaak kwam nu in een 
stroomversnelling: op 5 april 1890 zond de architect 
zijn tekeningen en begroting in, in mei werd het 
koopcontract van de grond getekend, in juni werd

De aanleg van de funderingen (opname Jacob Olie, 1891/1892). 
De figuren op de voorgrond zijn waarschijnlijk architect G.W. 
Vixseboxse en de opzichter N. van Kleef. (Foto G.A. Amsterdam, 
hist.-top. atlas)

toestemming gevraagd en twee maanden later 
verkregen om ook buiten de rooilijn van de 
Linnaeusstraat te mogen bouwen, en in november 
verscheen nogmaals een geldwervingscirculaire, waarin 
voor het eerst een afbeelding van de kerk werd 
gepubliceerd. Nu de feitelijke bouw voor de deur 
stond, was de Commissie ondertussen uitgebreid met 
twee leden van de ’Kerkelijke Commissie’ (de 
kerkvoogdij).17
Niettemin duurde het nog geruime tijd voor de 
plannen werden verwerkelijkt. Wellicht vond men het 
ontwerp toch te kostbaar, want in april 1891 diende 
Vixseboxse een nieuwe begroting in, uit welk stuk kan 
worden afgeleid dat hij zijn ontwerp van een jaar 
eerder drastisch had vereenvoudigd en mogelijk zelfs 
geheel omgewerkt. Er werd namelijk niet alleen op 
"luxe" bezuinigd (zo werd de post voor natuursteen 
aanzienlijk verlaagd), maar de benodigde hoeveelheden 
materialen waren in 1891 over vrijwel de hele linie 
gereduceerd. En werd in 1890 nog gerekend met 
1000 zitplaatsen, in het definitieve plan was dat aantal 
verminderd tot ruim 800.18

De bouw

In dezelfde periode (maart-april 1891) kwamen het 
bestek en de bestektekeningen gereed. De 
aanbesteding vond plaats op 22 mei. De bouw was 
begroot op bijna f.83.000,-, maar de laagste 
inschrijver, de aannemerscombinatie D. Verbeek & Zn. 
en Ph.A. Warners, zat daar meer dan f.20.000,- 
boven; de gunning werd daarom voorlopig aange
houden. Vixseboxse, die een aantal zaken inderdaad 
niet goed bleek te hebben berekend, bracht nu een 
reeks wijzigingen in het bestek aan, waardoor ruim 
f. 12.500,- kon worden bezuinigd en het prijsverschil 
overbrugbaar werd. Men kwam tot overeenstemming 
en de bouw werd voor f.91138,- aan de boven
genoemde aannemers opgedragen.19 Dr. Vos in het 
kerkblad van 13 juni: "Zoo is de Commissie dan toch

eindelijk klaar gekomen met de aanbesteding! Wat 
gemist kon worden zonder aan de deugdelijkheid en 
doelmatigheid te kort te doen, en zonder den 
uitwendigen vorm te wijzigen, dat werd onmeedoogen- 
loos geschrapt. De Commissie mocht nu eenmaal niet 
gaan boven de genoemde som. En het was niet 
geoorloofd, het met zooveel liefde [...] gegeven geld 
voor noodelooze versieringen te besteden... Dit punt 
heeft aan de Commissie veel zorg gekost."20 Op 7 
juli ging de eerste paal de grond in.
Maar de zorgen van Vos’ commissie zouden toch nog 
even voortduren. Want toen men de Kerkelijke 
Commissie verzocht een geldlening ten behoeve van 
de bouw uit te schrijven, stelde deze als voorwaarde 
dat het bouwplan door haar eigen 'Bouwcommissie’ 
zou worden nagezien; dit leidde ertoe dat C.B. 
Posthumus Meyjes,21 sinds 1887 in dienst als 
’opzichter-architect van de kerkgebouwen der 
Nederduitsche Hervormde Gemeente’, zijn oordeel over 
het plan van zijn collega Vixseboxse moest 
uitspreken.22
Posthumus Meyjes deed dit - met tegenzin - en 
leverde in een tien pagina’s tellend rapport forse 
kritiek op de kwaliteiten van het ontwerp en het 
bestek. "Na uitvoerige studie van de teekeningen en 
het bestek is de algemeene indruk, dat beide zeer 
onvolledig zijn en vooral het bestek op enkele punten 
zóó vaag is, dat er veel door de regels is te lezen 
en enkele omschrijvingen uiterst rekbaar zijn, zoodat 
een goede aannemer het aldus beschrevene goed 
zal berekenen en een minder degelijke daarentegen 
met half werk zal vermeenen te kunnen volstaan en 
dan nog in den geest van het bestek te werken. 
Het geheele ontwerp draagt de sporen van met weinig 
middelen veel te hebben willen daarstellen; hetgeen 
ongetwijfeld verdienstelijk is, mits hieraan niet de 
soliditeit van het geheel worde opgeofferd.
Ten koste van de deugdzaamheid van materialen en 
constructie is in het ontwerp te veel waarde gelegd 
aan het uitwendig aanzien en zijn hierdoor de enkele 
onderdeelen te licht, te goedkoop en daardoor niet 
soliede ontworpen en beschreven." Hetzelfde gold 
voor de in juni aangebrachte wijzigingen (bezuinigin
gen), zodat Posthumus Meyjes ook daar "zeer 
gemakkelijk" moeilijkheden over de uitleg zag 
ontstaan.23

De Linnaeusstraat met op de achtergrond de Muiderkerk (opname 
ca. 1909). De vooruitgeschoven positie van de toren maakt haar, 
ondanks naar betrekkelijk bescheiden afmetingen, reeds van verre 
zichtbaar. (Foto G.A. Amsterdam, hist.-top. atlas)
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TE AMSTERDAM.

VrnH.r.EvgL

Gr o n d pl a n -

Dit rapport sloeg bij de Bouwcommissie in als een 
bom. Zij drong er op aan het al begonnen heiwerk 
dadelijk te wijzigen volgens de inzichten van 
Posthumus Meyjes - zodat hier niet alleen de door 
Vixseboxse aangebrachte bezuinigingen vervielen, maar 
er zelfs extra voorzieningen bijkwamen - en alle 
verdere werkzaamheden en materiaalaankopen op te 
schorten.

Bestektekeningen voor de Twaalfde Kerk, door G.W. Vixseboxse, 
maartZjuli 1891, plattegrond, gevels en doorsneden. De tekeningen 
van maart 1891 verschaffen een duidelijk beeld van de opbouw 
van de kerk. De tamelijk rijke neo-renaissance decoratie is echter 
bij de bezuinigingsoperatie van juni 1891 nogal vereenvoudigd. Zo 
vervielen onder meer de natuursteenblokken in de lisenen op alle 
hoeken en ter weerszijden van het torenportaal, en ook alle 
bekronende bollen en vazen. De gevels van de kosterswonino 
werden eveneens veel eenvoudiger uitgevoerd. (Foto s NDB 
[Architectuurinstituut] Amsterdam)

Er volgde nu een onverkwikkelijke briefwisseling over 
de houdbaarheid van de aangevoerde kritiekpunten. 
Vixseboxse had in september alleen nog maar een 
deel van het rapport ontvangen, maar op basis 
daarvan had hij zijn verdediging al opgesteld. Hij 
betwistte de aangevoerde punten stuk voor stuk, en 
schreef aan Dr. Vos: "Ik zou willen vragen of aan 
een rapport, waarin dergelijke vermakelijkheden 
voorkomen, zoo’n onvoorwaardelijk vertrouwen mag 
worden geschonken?"24 Posthumus Meyjes reageerde 
daar weer op met een "contra-rapport" om "de 
meerendeels onjuiste bemerkingen van den Heer 
Vixseboxse" te weerleggen. "Gelijk het opmaken van 
het eerste Rapport, was deze werkzaamheid mij weder 
een zeer onaangename en naar ik vertrouw, zal 
hiermede deze zaak voor mij zijn afgedaan, daar 
verdere wederzijdsche wederleggingen tot niets zullen 
leiden en aanleiding kunnen geven tot minder humane 
correspondentie", waarmee hij doelde op de hierboven 
geciteerde regels van zijn collega.25 Hij adviseerde, 
wilde men de zaken nader onderzoeken, dit te laten

doen door "een drietal hoogst kundige mannen, die 
steeds soliede bouwwerken maakten", namelijk A.N. 
Godefroy, D.A.N. Margadant en W. Springer.26 
Maar Posthumus Meyjes’ kritiek had doel getroffen. 
Zijn voornaamste wensen: een zwaardere fundering, 
een stenen in plaats van een houten vloer en een 
hardere baksteensoort voor de gevels, en een hele 
reeks kleinere punten werden opgenomen in het 
gewijzigde bestek, dat in december 1891 zijn fiat 
kreeg. Intussen was het werk weinig gevorderd; de 
bouw lag vanaf oktober geheel stil.
Pas voorjaar 1892 werden de werkzaamheden hervat. 
Nu verliepen zij zonder verdere hindernissen. Op 1 
april werd een gedenksteen, voorzien van datum en 
opschrift "Eben Haëzer"27 en een oorkonde 
insluitend,28 in de torenvoet gemetseld, een 
plechtigheid die het begin van de opbouw van de 
kerk markeerde. Op 14 mei werd de Ie vering en 
plaatsing van het kerkmeubilair en de vloeren 
opgedragen, en wel aan dezelfde aannemers Verbeek 
en Warners, voor f.15.643,-.29 In juni wapperde de 
vlag op het eerste kapspant.
Inmiddels was al geruime tijd nagedacht over een 
naam voor de kerk. Ds. Voorhoeve had in januari de 
suggestie gedaan "H.M. de Koningin" uit te nodigen 
de gedenksteen te leggen, en de kerk dan 
’Wilhelminakerk’ te dopen. Een ander commissielid,

C.G. Crone, kwam in juli niet verder dan ’Muiderbuurt- 
kerk’, "of zou een naam als ’Pauluskerk’ kunnen 
dienen?"30 Op 19 september 1892 hakte de kerkeraad 
de knoop door: het werd simpelweg ’Muiderkerk’.31 
In december was het gebouw gereed. Op Tweede 
Kerstdag, 26 december 1892, vond de inwijding plaats; 
op zondag 1 januari volgde de eerste gewone 
kerkdienst. Tijdens de inwijdingsplechtigheid, die door 
koorzang werd opgeluisterd, hield Dr. Vos een 
gloedvolle toespraak, waarin hij op de historie inging 
(de controverse tussen de architecten met de mantel 
der liefde bedekkend) en Vixseboxse’s schepping 
uitvoerig prees.32 Dat mocht ook wel, want het 
gebouw had uiteindelijk meer dan f.180.000,- gekost, 
ver boven de f.150.000,- die men zich destijds als 
maximum had gesteld;33 en dat alles nog zonder het 
orgel, dat pas in de loop van 1893 in de kerk werd 
geplaatst.

DE ARCHITECT: G.W. VIXSEBOXSE

Voor Vixseboxse was de Muiderkerk in elk geval de 
belangrijkste opdracht uit zijn loopbaan geworden. 
Gerrit Willem Vixseboxse (1856-1905) behoorde in 
Amsterdam tot de grote groep architecten van het 
tweede échelon. Afkomstig uit Almelo, had hij z'jn
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vorming als bouwkundige niet op een Academie of 
op de Polytechnische School in Delft gekregen, maar 
in de praktijk op het architectenbureau van Van 
Roosmalen in Zwolle. Later kwam hij als tekenaar bij 
A.L. van Gendt in Amsterdam. Omstreeks 1880 moet 
hij begonnen zijn als zelfstandig architect.1 Daarnaast 
was hij makelaar. "Staat de combinatie dezer beide 
beroepen over het algemeen in geen besten reuk, 
in dit geval bewaarde de groote rechtschapenheid van 
den man [...] hem voor de zedelijke nadeelen, die 
er anders het gevolg van zijn."2
Twee villa’s aan de Weteringschans gelden als 
Vixseboxse’s eerste zelfstandige werken. "Door de 
uitmuntende distributie vooral trokken zij de 
aandacht."3 Zijn oeuvre bestaat verder voornamelijk 
uit woon- en winkelhuizen (verbouwingen en 
nieuwbouw), met name in de oostelijke stadsdelen4, 
schoolgebouwen5 en enkele bedrijfspanden, waaronder 
een diamantslijperij aan de Overtoom.6
Uit deze gebouwen, voor zover ze nog bestaan of 
getraceerd kunnen worden, spreekt Vixseboxse’s 
voorkeur voor de neorenaissancestijl, hetgeen niet 
verwondelijk is gezien zijn werkzaamheid op het 
bureau van Van Gendt. De voor deze stijl gebruikelijke 
elementen als risalieten, pilasters en frontons, details 
als halfronde of segmentvormige boogjes boven 
vensters, witte blokjes in bakstenen muurdammen en 
vensterstrekken worden veelvuldig gebruikt, ook in 
zakelijke bouwwerken als het laatstgenoemde 
bedrijfspand.
In 1884 scoorde Vixseboxse hoog bij twee prijsvragen. 
Zijn ontwerp voor twee scholen in Nieuweramstel7 
werd zelfs bekroond.
Met de andere inzending begaf hij zich - waarschijnlijk 
voor het eerst - op het terrein van de protestantse 
kerkbouw. Het betrof hier de bekende prijsvraag voor 
de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee. Deze wedstrijd 
werd gewonnen door H.J. Jesse (1860-1943), wiens 
ontwerp in de jaren 1885-1887 werd uitgevoerd.8 
Vixseboxse eindigde hier bij de beste acht van de 
51 deelnemers, en blijkens het juryrapport zelfs bij 
de beste drie. Hoewel zijn tekeningen ons niet zijn 
overgeleverd, is het in verband met zijn latere 
Muiderkerk-ontwerp gerechtvaardigd hier toch het 
oordeel van de jury (E. Gugel en W. Springer) en 
de recensies in de vakbladen weer te geven:
"Tot de [na het bekroonde ontwerp] best geslaagde 
en, wat stijl en karakter betreft, meest verdienstelijke 
arbeiden behooren zonder twijfel de plannen No.8 [ = 
Vixseboxse] en 21.
Heelaas kon in het ontwerp No.8 f’Beth-EI.’). dat zoo 
vele uitmuntende eigenschappen heeft aan te wijzen, 
het vereischte aantal plaatsen ook dan nauwelijks 
worden gevonden, wanneer - tegen de bepalingen van 
het programma - ook op de orgelgalerij, en voorts 
binnen het doophek zitplaatsen werden ingericht. Op 
de buitenordonnantie valt, met uitzondering der al te 
sobere en eenvoudige behandeling van den toren, 
weinig aan te merken, terwijl ook de planverdeeling 
alleszins doelmatig mag worden genoemd."9 
Het Bouwkundig Weekblad schreef over Vixseboxse’s 
ontwerp: "De ontwerper heeft in zooverre niet voldaan 
aan de eischen van’t programma, dat het gevraagde 
aantal zitplaatsen niet aanwezig is; bovendien zijn er 
enkelen onder van waaruit men den spreker niet zal 
kunnen zien. Overigens is de grondvorm van de kerk

goed gekozen. De gevels zijn fraai van verhouding, 
zoo ook de toren, die echter te eenvoudig behandeld 
is. Toch maakt het geheel den aangenamen indruk, 
voor een dorpskerkje vereischt, en daarom is het te 
betreuren dat de ontwerper zich vergiste met het 
aantal zitplaatsen."10
De Opmerker oordeelde: "Een goed geteekend, in 
Otzen’s manier11 behandeld ontwerp, welks stijlvormen 
zeer aangenaam zijn. Bij alle verdiensten gelooven 
wij echter, dat de ontwerper het vereischte aantal 
personen niet in zijn kerk zal kunnen bergen."12

Ondanks deze successen heeft Vixseboxse nooit veel 
bekendheid gekregen. Hij verwierf zich geen plaats 
in de handboeken, in tegenstelling tot zijn jongere 
collega’s Posthumus Meyjes en Jesse, die overigens 
in technisch, resp. artistiek opzicht duidelijk zijn 
meerderen waren en die beiden direct of indirect 
van betekenis zijn geweest voor de Muiderkerk, zoals 
verderop nog nader zal blijken. Vixseboxse timmerde 
weinig aan de weg. A.W. Weissman, zijn enige 
biograaf, beschreef hem als "misschien geen groot 
kunstenaar", maar "een rechtschapen beoefenaar der 
bouwkunst". "Eenvoud was het kenmerk van zijn 
karakter, eenvoudig en degelijk was ook zijn 
architectuur; hij wilde niet door ijdel vertoon meer 
trachten te schijnen dan hij inderdaad was."13 Dat 
Posthumus Meyjes in 1891 tot andere conclusies 
kwam, zal misschien aan de omstandigheden hebben 
gelegen.

DE MUIDERKERK: HET GEBOUW EN ZIJN 
INRICHTING

Stedebouwkundige situatie

De Muiderkerk verrees in 1891-92 langs de brede 
Linnaeusstraat, op de kop van een tussen twee 
dwarsstraten (de Eerste en de Tweede van 
Swindenstraat) gelegen bouwblok en recht tegenover 
het nog prille en juist in deze jaren te vergroten14 
Oosterpark. Van de vrije en fraaie ligging van het 
bouwterrein trok de architect volop profijt, zowel door 
de gekozen vorm van de kerk als door de plaatsing 
van de toren. Van de burgerlijke gemeente was 
namelijk toestemming verkregen om over de rooilijn 
van de Linnaeusstraat heen te bouwen (op voorwaarde 
dat de kerk aan weerskanten vrij zou blijven), zodat 
de ruim 50 m hoge toren niet alleen het Oosterpark, 
maar ook de Linnaeusstraat - die juist op dit punt 
een flauwe bocht vertoont - kon gaan beheersen. 
Deze kwaliteit, die in de contemporaine beschrijvingen 
van de kerk steeds wordt genoemd, speelde ook mee 
bij de gemeentelijke toestemming, "dewijl het bouwen 
van den voorspringenden toren, wegens de 
afwisseling, tot sieraad zal strekken van de 
aangrenzende Linnaeusstraat."15
Doordat de kerk smaller werd dan het aansluitende 
bouwblok bleef er rondom terrein vrij, dat werd 
omgeven door een ijzeren hek.16 Aan de noordzijde 
verbond de kosterswoning de kerk harmonisch met 
de aangrenzende huizen. Voor de andere zijde 
ontwierp Vixseboxse in 1893 een pastorie (de 
kerkeraad had 19 september 1892 tot de bouw 
daarvan besloten); dit plan ging echter mede vanwege

L. K k/ij uv iviviiMCzi i\<3l UUUI VI. VV.
Vixseboxse. februari 1893. De pastorie zou de tegenhanger geworden 
zijn van de kosterswoning, aan de andere zijde van de kerk 
gelegen. Het plan is echter nooit gerealiseerd. (Foto G.A. 
Amsterdam)

de twee jaar tevoren gerezen problemen met 
Posthumus Meyjes niet door.50 Pas veel later verrees 
in deze hoek een wijkgebouw (’Sion’) met woningen 
daarboven.

Architectuur; inspiratiebronnen

Vixseboxse maakte van de vrije ligging van de kerk 
gebruik door als plattegrond een (nagenoeg) grieks 
kruis te kiezen, zodat hij in de beide zijstraten hoge 
topgevels in plaats van lage en weinig sprekende 
zijgevels kon maken. De toren kwam in het midden 
van de voorgevel te staan, en wel voor eenderde deel 
in de kerk en voor tweederde uitspringend. Deze hele 
opzet, maar ook de vormgeving en detaillering van 
geveltoppen, vensters en portalen - met halfzuilen en 
pilasters, kroonlijsten en frontons, consoles en voluten 
- ademden de geest van de (Hollandse) neo- 
renaissance, de inspiratie op de Hollandse bouwkunst 
van de decennia rond 1600. Zo herkende de 
tijdgenoot in het gehele ontwerp de "oud-Hollandschen 
trant" en meer bepaald in de hoofdingang van de 
toren "den geest der bekende karaktervolle poortjes 
van Hendrik de Keyser."51 De plattegrond - een kruis 
met ondiepe armen - herinnerde aan I7de-eeuwse 
protestantse kerken, zoals De Keysers Noorderkerk 
(1620-23) en de Grote Kerk te Maassluis (1629-39), 
de laatste evenals de Muider met een toren.52 
Maar méér dan naar deze 17de-eeuwse renaissance 
kerken heeft Vixseboxse voor de Muiderkerk gekeken 
naar eigentijdse neo-renaissance kerkontwerpen. Met 
name de al eerder genoemde Nieuwe Kerk te Katwijk 
aan Zee, van H.J. Jesse, is voor hem een belangrijk 
voorbeeld geweest. Zoals gezegd had ook Vixseboxse 
in 1884 aan de prijsvraag voor deze kerk meegedaan, 
maar zelfs wanneer hij van deze prijsvraag nooit had 
gehoord, dan was het hem toch nagenoeg onmogelijk 
geweest Jesse’s bekroonde ontwerp niet te kennen, 
want het is na 1884 herhaaldelijk tentoongesteld en 
in belangrijke handboeken gepubliceerd.53 
Het is trouwens niet onwaarschijnlijk dat de Commissie 
voor de Twaalfde Kerk zélf Vixseboxse heeft 
gestimuleerd zijn kerk naar Katwijks model te

ontwerpen. De loco-secretaris van de commissie, 
Ds. A. Voorhoeve, kende die kerk namelijk zeer goed, 
want vóór hij eind 1887 in Amsterdam predikant werd, 
’stond’ hij in Katwijk. Hij had er zelfs, op 12 januari 
datzelfde jaar, de inwijdingsdienst geleid...
De Muiderkerk, bedoeld voor ca. 800 kerkgangers, 
werd compacter dan de kerk in Katwijk (1500 
zitplaatsen), maar haar opzet was globaal dezelfde. 
Ook bij de Muiderkerk werd de dwarsbeuk (iets) 
langer dan de hoofdbeuk, die door de toren zelfs nog 
enkele meters werd verkort. Ook hier kwamen, aan 
de achterzijde, in de hoeken van het kruis 
aanbouwtjes met piramidedaken. De toren werd een 
kruising van de Katwijkse toren en de Amsterdamse 
Zuidertoren van Hendrick de Keyser.54 Vele 
geveldetails zijn eveneens tot Katwijk te herleiden: de 
lisenen, de roosvensters in de geveltoppen, ook hier 
boven een horizontale lijst geplaatst, de bekronende 
aediculae, de ontworpen maar niet uitgevoerde vazen 
op de hoeken, - maar soms ook tot andere 
voorbeelden die in de bouwkundige tijdschriften van 
omstreeks 1890 te vinden waren.55 Ook zal 
Vixseboxse de in december van dat jaar te 
Amsterdam tentoongestelde ontwerpen van de besloten 
prijsvraag voor de Grote Kerk in Apeldoorn met méér 
dan gewone belangstelling hebben bekeken.
Maar het overgrote deel van zijn inspiratie haalde hij 
toch uit de Katwijkse tekeningen. Dat geldt ook voor 
de binnenarchitectuur en de inrichting: de trapezium
vormige overkapping, de compositie van de torenwand, 
de opstelling van de preekstoel annex dooptuin en 
het orgel tegenover elkaar op de korte hoofdas van

Kosterswoning aan de Eerste van Swindenstraat. De kosterij vormt 
de verbinding tussen de kerk en het aansluitende bouwblok. 
(Opname auteur, 1990)
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A.»t A. d e bo u w mees t er A>k t A. DE BOUWMEESTER.

De Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee, presentatietekeningen van 
het definitieve ontwerp (februari 1885) door H.J. Jesse, gepubliceerd 
in De Bouwmeester 2 (1886). De overeenkomsten die de Muiderkerk 
met dit ontwerp vertoont, in plattegrond en opbouw, maar ook in 
allerlei details, zijn evident.

DE BOUWMEESTER

Interieur van de Muiderkerk, zicht in de dwarsbeuk vanaf het 
iiturgisch centrum (opname I. Roël, februari 1981). De galerij werd 
aangebracht in 1901; bij de modernisering van de kerk werd de 
balustrade betimmerd, maar bleven de oorspronkelijke ijzeren 
kolommen in het zicht. (Foto G.A. Amsterdam, hist.-top. atlas)

Detail van de overkapping van de Muiderkerk (opname I. Roël, 
februari 1981). De houten, bruin geoliede plafonds van de 
Muiderkerk waren tot aan de brand van 31 oktober 1989 nog 
geheel intact. (Foto G.A. Amsterdam, hist.-top. atlas)

Interieur van de Muiderkerk, gezien naar het liturgisch centrum 
(opname I. Roël, februari 1981). Aan deze zijde van de kerk is 
bij de moderniseringen in de jaren ’60 en ’70 alleen de preekstoel 
intact gelaten; de brand van 31 oktober 1989 heeft hier echter alles 
verwoest.

de ruimte, en de symmetrische groepering van de 
banken aan weerskanten daarvan. Galerijen waren 
achterwege gelaten, maar evenals in Katwijk was 
wel in de mogelijkheid voorzien dat zij later alsnog 
zouden worden aangebracht. In Katwijk is dat nooit 
gebeurd, maar in de Muiderkerk kwamen de galerijen 
er al in 1901; het aantal zitplaatsen steeg daardoor 
van ca. 800 naar ca. 1100.

Interieuronderdelen

Behalve de kerk zelf was ook het gehele meubilair 
door Vixseboxse ontworpen, alles in neorenaissance 
vormen. De preekstoel (vervaardigd bij de firma Van 
Matsen te Den Haag) was zeskantig,56 met de 
toegang aan de achterzijde, recht tegenover de deur 
naar de Consistoriekamer. Zijn vormgeving was 
gebaseerd op de Amsterdamse preekstoelen van 
ca. 1630-1640, zoals nog aanwezig in de Oude Kerk 
en de Westerkerk en toenmaals ook in de 
Nieuwezijdskapel.57 Omdat hij geheel vrij in de ruimte 
stond, moest het zware klankbord met een trekstang 
aan de kap gehangen worden.
Rondom de kansel stond het doophek, dat de 
dooptuin omheinde en in het midden de lezenaar van 
de voorlezer droeg, alles zoals gebruikelijk in een 
Nederlandse protestants-calvinistische kerk van vóór 
1940.58 Dit hek, met balusters die door boogjes waren 
verbonden, was niet zozeer door Amsterdamse 
doophekken beïnvloed, maar weer veel meer door het 
Katwijkse voorbeeld.
Dat laatste zou ook gezegd kunnen worden van de 
banken. Hoewel Vixseboxse in zijn bestektekeningen 
van 1891 voor het hele middenvak stoelen had

aangegeven, werd bij de opening in 1892 als een 
bijzonderheid van de Muiderkerk aangemerkt, dat er 
overal - behalve in de dooptuin59 - banken waren en 
geen stoelen, precies als in de Katwijkse Nieuwe 
Kerk, maar geheel anders dan in Amsterdam 
gebruikelijk.60 Wèl was er onderscheid gebleven 
tussen de (vrouwen)banken in het middenvak en de 
(mannen)banken daaromheen: de eerstgenoemde 
waren open "kanepees", gemakkelijk te verwijderen 
wanneer daar bijvoorbeeld de avondmaalstafel moest 
worden opgesteld; de andere waren massief-gesloten 
banken, waarvan een aantal was uitgerust met hoge 
achterschoften en die niet zomaar te verplaatsen 
waren.
Bij de avondmaalsviering (viermaal per jaar) zat men 
op banken rond de zoeven genoemde tafel (drie 
"armstoelen" waren gereserveerd voor de predikant 
en de dienstdoende ouderlingen), gedekt met linnen 
kleden en daarop het zilveren avondmaalsservies: 
één grote en vier61 kleine broodschalen, twee 
wijnkannen en vier bekers, en bovendien twee 
offerbussen voor de avondmaalscollecte. Dit complete 
avondmaalsstel, dat in een foudraal bewaard werd, 
was een schenking. Hetzelfde was het geval met een 
aantal kerkboeken: de kanselbijbel met zilverbeslag 
was geschonken door een "onbekende geefster", de 
bijbel van de voorlezer eveneens door een anonieme 
"zuster" uit de gemeente, en vijftig van de bijbels 
in de kerkeraads- en andere banken waren 
beschikbaar gesteld door de Amsterdamse afdeling 
van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
Een doopvont bezat de kerk niet. Pas in 1895 kreeg 
men de beschikking over doopgerei en wel "een 
prachtig zilveren doopstel in etui", wederom door een 
schenking: op de avond voor Pasen was het bij een 
der predikanten thuisbezorgd door een "zuster der 
gemeente" die anoniem wenste te blijven.62 Sinds die 
tijd werd er ook in de Muiderkerk gedoopt; wanneer 
dat gebeurde moest het doopstel te voorschijn worden 
gehaald en op een tafeltje worden uitgestald.
Ook het orgel, van de Amsterdamse orgelbouwer D.G. 
Steenkuyl, was pas enige tijd na de opening in de 
kerk gekomen. Het werd op 14 mei 1893 in gebruik 
genomen; tot die tijd en ook tijdens de openings
plechtigheid had men zich bediend van een hulporgel. 
Het Steenkuyl-orgel werd de eerste jaren gehuurd en
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Interieur van de Muiderkerk, naar de ingangszijde gezien (opname 
M. Alberts, februari 1981). In tegenstelling tot andere delen van 
het interieur is deze wand zowel bij de moderniseringen als bij de 
brand in hoofdzaak onaangetast gebleven. De monumentale neo- 
renaissance orgeltribune is door Vixseboxse ontworpen, het 
Steenkuyl-orgel (1893) was niet speciaal voor deze kerk bedoeld; 
het orgelfront vertoont een Iaat-l9de-eeuws classicisme, met 
uitzondering van het verfijnde snijwerk op en langs de beide 
zijtorens, dat van een ouder orgel afkomstig lijkt. (Foto G.A. 
Amsterdam, hist.-top. atlas)

pas daarna aangekocht.63 Het bevond zich vrijwel 
geheel in de torenruimte, maar voor het oog rustte 
het op de galerij die Vixseboxse vóór de torenwand 
had ontworpen. Galerij en orgelfront, hoewel qua stijl 
en proportionering niet geheel met elkaar harmonië
rend,64 vormden een monumentaal ensemble, als 
tegenhanger van de niet minder imponerende 
preekstoel aan de andere zijde.

Verdere inrichting

Onder de galerij, boven de hoofdingang, werd in 1893 
een klok aangebracht, geschonken door een groot 
aantal gemeenteleden. Een torenuurwerk, dat men 
eigenlijk had willen schenken, bleek vooralsnog te 
hoog gegrepen; dit kwam er pas in 1901. Vanaf eind 
1906 kon er ook worden geluid.65
Voor de verwarming van de kerk waren er twee 
"spaarkachels" geplaatst.66 Voor de avondverlichting 
dienden drie "zonlichten", in het midden één grote 
met 130 en aan weerszijden twee kleinere met elk 
90 branders. Zij hingen hoog in de ruimte aan de 
kap.67 Daarnaast was er een aantal kleinere 
wandlichten. Het overdag invallende zonlicht werd 
getemperd door "groene saaien gordijnen" die voor 
de grote vensters werden gehangen en naar believen 
open of dicht getrokken konden worden. Ook de 
orgelbalustrade en de preekstoel hadden groene 
gordijntjes.

Detail van de preekstoel (opname I. Roel, februari 1981). (Foto 
G.A. Amsterdam, hist.-top. atlas)

Opmerkelijk was het vrij grote aantal teksten dat in 
de kerk was aangebracht. Zulke teksten kwamen in 
de Nederlandse protestantse (calvinistische) 
kerkinterieurs vrij algemeen voor, maar in de oude 
Amsterdamse kerken waren ze tamelijk zeldzaam. In 
de Muider zag men echter verscheidene uitvoerige 
tekstschilderingen, en wel in de drie kerkportalen:
In het noordoostelijke portaal: "Houd in gedachtenis 
dat Christus Jezus is opgestaan uit de dooden, die 
kragtiglijk is gebleken de Zoon van God naar den 
Geest der heiligmaking."
In het zuidoostelijke portaal: "Geloofd zij de God en 
Vader van onzen Heere Jezus Christus, die, naar 
zijne groote barmhartigheid, ons heeft wedergeboren 
tot eene levende hoop, door de opstanding van Jezus 
Christus uit de dooden."
En in het hoofdportaal in de toren, rechts: "De God 
nu der hoop vervulle u met alle blijdschap en vrede, 
in het gelooven, opdat gij overvloedig moogt zijn in 
de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes."; links: 
"Verblijdt u in de hope. Zijt geduldig in de 
verdrukking. Volhardt in den gebede."; en in het

Interieur van de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee (opname 1971). 
Dit interieur (1885-1887, H.J. Jesse) is duidelijk hét voorbeeld 
geweest voor dat van de Muiderkerk. (Foto Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, Zeist)

midden: "Zalig die het Woord Gods hooren en 
bewaren."68
Kwam men nu de kerk binnen, dan zag men ten 
slotte vóór zich op het klankbord van de preekstoel 
geschreven staan: "Gedenkt het Woord".69 
Wie verantwoordelijk was voor de keuze van deze 
teksten is niet overgeleverd, maar ongetwijfeld zal het 
een der predikanten (Vos?, Voorhoeve?) zijn 
geweest.70
Al deze teksten waren aangebracht door J.A. Beeren, 
wiens rekening a f.365,50 voor dit en ander 
schilderwerk bovendien een opsomming geeft van alle 
opschriften die hij op de banken moest schilderen.71 
Zijn werk omvatte verder het witmarmeren van de 
orgelbalustrade en het vergulden van het opschrift van 
de gevelsteen buiten in de toren en van de 
torenhaan, alsook het schilderen van de ramen "van 
buitten en binnen" en het meniën en zwarten van 
de ijzeren raamroeden.
Het minder verfijnde schilderwerk werd door de 
aannemers zelf uitgevoerd. Uit de bestekken van 1891 
en 1892 krijgen we een beeld van de kleurstelling: 
de muren gepleisterd en gewit, de houten kap en 
plafonds van de kerk en de portalen (bruin) geolied 
en al het meubilair (preekstoel, banken, doophek) 
"met oliehoutkleur geïmiteerd eikenhout geschilderd" 
en gevernist. Daarbij kwamen het groen van de 
gordijnen, het "witmarmer" van de orgelbalustrade, 
het geelkoper van de lezenaar72 en andere 
soortgelijke accenten. Al met al een sober en stemmig 
geheel.
Wat meer kleur hadden de vensterglazen kunnen 
brengen, wanneer zij volgens het oorspronkelijke 
bestek van april 1891 waren uitgevoerd. De 
kerkvensters hadden namelijk bezet moeten worden 
"met groen Engelsch cathedraalglas in lood gevat, 
met bordure. De bovendeelen der kerkramen, en de 
rozetten in de kerk bovendien beschilderd en 
gebrand."73 Op dit onderdeel werd bij de bezuinigings
operatie van juni 1891 echter flink gesnoeid, zodat 
toen slechts "eenvoudig groen glas in lood" 
overbleef.74

Ontwerpen voor de vaste banken in de kruisarmen van de kerk, 
en de "deuren tot afsluiting der paden" (bestektekening), door 
G.W. Vixseboxse, aprii 1892. (Foto G.A. Amsterdam)

Ontwerp voor de preekstoel (bestektekening), door G.W. Vixseboxse, 
april 1892. (Foto G.A. Amsterdam)

Algemene karakterisering

We mogen zeggen dat in 1892 de hervormde 
gemeente met de Muiderkerk een belangrijk gebouw 
rijker was geworden. Zij kon gelden als een uitstekend 
voorbeeld van moderne protestantse, c.q. hervormde 
kerkbouw. Evenals (en deels via) ’Katwijk’ en 
’Apeldoorn’ was zij qua vormgeving, stijl en inrichting - 
een typische ’preekkerk’ - geïnspireerd op de 
monumentale protestantse kerken uit de vroege 17de 
eeuw, maar de oude modellen waren versoberd en 
naar eigentijdse normen (akoestiek, verwarming, 
comfort) gesystematiseerd, verbeterd en aangepast. 
"Het zou natuurlijk onbillijk zijn, haar met de werken 
van Hendrik de Keyser te gaan vergelijken. Zelfs 
tegenover Stalpaerts Oosterkerk houdt zij het niet uit. 
Doch de vergelijking met de elfde en dertiende 
kerken, door Van Beek en Posthumus Meyjes 
gebouwd, kan zij best doorstaan. In het bijzonder het 
sierlijk silhouet van den torenspits verfraait het 
stadsdeel, waar de kerk verrees. De inrichting 
beantwoordt geheel aan de eischen, die tegenwoordig 
gesteld worden", schreef Weissman in 1905.75 Dit 
mag een zeer waarderend oordeel genoemd worden, 
want men moet bedenken, dat voor Weissman de 
bouwkunst van de 17de eeuw en van Hendrick de 
Keyser in het bijzonder als absoluut toppunt gold, en 
dat bovendien de architectuur zich tussen 1892 en 
1905 op revolutionaire wijze had ontwikkeld, waarbij 
de neo-renaissancestijl waarin de Muiderkerk was 
opgetrokken in diskrediet was geraakt. Pas in de 
huidige tijd is men de neo-renaissancearchitectuur 
weer op haar eigen waarde gaan schatten.

DE MUIDERKERK EN DE 19DE-EEUWSE 
KERKBOUW IN AMSTERDAM

In de tijd dat de Muiderkerk tot stand kwam, beleefde 
Amsterdam op het gebied van de kerkbouw een ware 
hausse. In het laatste kwart van de 19de eeuw 
werden alleen al voor de rooms-katholieken 9 grote 
kerken nieuw gebouwd of voltooid (waarvan 4 in de 
oude stad en 5 in de nieuwe wijken76), en voor de
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Hoofdportiek in de toren van de Muiderkerk, "een poortje in den 
geest der bekende karaktervolle poortjes van Hendrik de Keyser" 
(Alg. Handelsblad 4 juni 1891). In het timpaan is het zegel van 
de Amsterdamse hervormde gemeente weergegeven. (Opname 
auteur, 1990)

niet-hervormde protestanten waren dat er in diezelfde 
periode minstens zo veel77, ook al sprongen deze 
laatste over het algemeen minder in het oog dan de 
katholieke.
Tegen deze aantallen steken de slechts twee kerken 
die de hervormden gedurende de gehele 19de eeuw 
tot stand brachten, mager af. Deze geringe produktie 
in een tijd van geweldige bouwactiviteit weerspiegelde 
niet alleen het verlies van de vroegere monopolie
positie van de Hervormde Kerk - of van de kerkelijke 
verslapping bij de hervormden, zoals anderdenkenden 
het vaak voorstelden - maar was ook een effect van 
de "wet van de remmende voorsprong".
De hervormden hadden sinds de Franse tijd dan wel 
de tien door hen gebruikte kerkgebouwen in eigendom 
verkregen, maar dit rijke bezit, dat voorheen door de 
overheid werd onderhouden, betekende in financieel 
opzicht een loden last. In de jaren ’80 en ’90 werden 
voortdurend restauratiewerken uitgevoerd aan de 
Nieuwe Kerk, in 1889 kreeg de Westerkerk een 
grootonderhoudsbeurt, maar daarnaast eisten ook de 
andere kerken jaarlijks aanzienlijke bedragen voor de 
meest dringende reparaties, die overigens een 
voortschrijdend verval niet konden voorkomen. Na de 
bouw van de Koepelkerk (1879-1884) en van de 
Muiderkerk (1891-1892) duurde het dan ook tot de 
eeuwwisseling vóór de financiën het toelieten de 
13de kerk - de Oranjekerk in Zuid - in uitvoering te 
nemen.

Kerken als concurrenten

De nieuwe kerken eisten immers flinke geldsommen. 
Men kon, gezien het rijke verleden, niet volstaan met 
onopvallende gebouwen, torenloze preekschuren, 
temeer waar de katholieken intussen kerken als 
kathedralen lieten verrijzen. De Koepelkerk, gesticht 
"tot dankzeggend aandenken" aan de bevrijding "van 
den Spaanschen en Roomschen druk” in 1578,78 was 
dan ook een prestigieus bouwwerk, dat de confrontatie 
met de nieuwe (neogotische) rooms-katholieke kerken 
aanging.
Met de Muiderkerk concurreerden de hervormden 
echter niet meer in de eerste plaats met de 
katholieken, maar vooral met de in 1886 afgescheiden 
gereformeerden.79 De bouw van de Muiderkerk werd, 
na de rechterlijke uitspraken in het Doleantie-geschil, 
tot symbool van de hervormde overwinning 
uitgeroepen, of in domineestaal: tot teken van 
"bevrijding" en "verlossing" uit de “benauwdheden". 
Bij de steenlegging op 1 april 1892 keek Dr. Vos op 
de voorgaande jaren, waarin onder andere de 
Koepelkerk werd gebouwd en de plannen voor de 
Muiderkerk werden gemaakt, terug als op "tijden 
van zeldzamen strijd en gevoelige verliezen." En hij 
vervolgde: "Het passend zinnebeeld voor deze 
bladzijde onzer gemeentelijke geschiedenis moet dus 
zijn: in de eene hand het geweer, in de andere de 
troffel; - maar tevens: met het oog naar Boven! - Wij 
althans zien daarom te meer in deze onderneming 
een genadig werken van Hem, die nooit den moed 
verloor, en nooit te vermoeid was, om nooddruftigen 
naar lichaam en ziel te bevrijden."80 En ook de 
passage in het lied dat bij de opening op 26 
december 1892 door het koor gezongen werd: "

Gij kwaamt dit volk wel hard kastijden, 
Maar stortte het niet in den dood, 
Verzachtte vaderlijk zijn lijden,
En redde het uit zwaren nood."81

was niet zomaar een tijdloos calvinistisch cliché...

Afgunst en wedijver kenmerkten de verhouding tussen 
hervormden en dolerende gereformeerden, vóór 1886 
nog broeders van één kerk, nu de ergste vijanden. 
Toen in september 1888 de plannen voor de 
Muiderkerk opnieuw werden opgevat, voelden de 
gereformeerden dit als een directe provocatie. 
"Opmerkelijk is het, dat men in plaats van een paar 
kerkgebouwen te verkoopen (er zijn er toch te veel) 
er nog een zal gaan bijbouwen en dat nog wel in 
de buurt van de Muiderpoort; waar door de Ned. 
Geref. Kerk (doleerende) reeds begonnen is met den 
bouw van een nieuw kerkgebouw. [...] Het doel 
schijnt dus te zijn, om tegen de Ned. Geref. Kerk 
(doleerende) te concurreeren. Waar men toch al niet 
toe komen kan."82
Twee jaren later hadden de dolerenden al vier nieuwe 
kerken uit de grond gestampt: de Keizersgrachtkerk, 
de Funenkerk, de Raamkerk en de Boomsslootkerk; 
en toen de eerste paal voor de Muiderkerk geslagen 
werd, was de vijfde (de Buiten-Amstelkerk) in 
aanbouw.83 Kerken die stuk voor stuk anderhalf tot 
drie maal zoveel zitplaatsen hadden als de Muiderkerk. 
Maar door de hervormden werden zij, als het zo te 
pas kwam, volkomen genegeerd.
Dr. Vos in het Predikbeurtenblad van 3 oktober 1891:

"Ja, ook Watergraafsmeer heeft groot belang bij de 
stichting van de 12de kerk. Mochten alle daarvoor 
onverschillige vrienden van het Godsrijk toch eens 
met eigene oogen zich gaan overtuigen, welk eene 
stad vol menschen, of misschien juister: hoevele 
volkrijke steden zich bevinden in dat gedeelte van 
Amsterdam, op een afstand van Amstel- en Zuider- 

en Oosterkerken, welke menigeen doet thuis blijven, 
terwijl er zich zelfs geen kerkelijk lokaaltje bevindt,
waarin het Woord Gods onderwezen of gepredikt 
wordt. Gaarne komt men de lijdende menschheid te 
hulp; waarom dan ook niet met de openbare 
Godsvereering door Christus onzen Zaligmaker?"84 
Dit wekte de verontwaardiging van het gereformeerde 
"eenvoudig gemeentelid" J.C. van Westering, die Vos’ 
bewering eens had nagetrokken. "Ik begon mijn 
onderzoekingstocht Zondagavond aan de Oosterkerk, 
waar de dienst werd waargenomen door Ds. P.Janz. 
Proost, pred. te Koog a/d Zaan, een bekend en 
openbaar loochenaar van de godheid van onzen Heere 
Jezus Christus. Nog maar eenige huizen van de 
Oosterkerk verwijderd zijnde, vond ik op dezelfde 
Wittenburgergracht het Evangelisatiegebouw van de 
Hersteld Evang, Luth. gemeente, waar Ds. J.P.G. 
Westhoff het Evangelie naar de H. Schrift verkondig
de. Een paar minuten verder kwam ik aan de 
Funenkerk, waar Ds. N.A. de Gaay Fortman stond 
te prediken. Daarna de Plantage ingaande, vond ik 
in de Doklaan een der kerkgebouwen van de Chr. 
Geref. gemeente, waar Ds. A. Brouwer voorging." Na 
verder nog "het Evangelisatiegebouw op het 
Oetgenspad" en "het nieuwe kerkgebouw der 
Ned.Ger. kerk te Watergraafsmeer, waar geregeld des 
Zondags en ook in de week gepredikt wordt", 
gepasseerd te zijn, vervolgde hij: "Mag ik U, Weleerw. 
Heer, met alle bescheidenheid de volgende vragen 
doen:
1e. Waar zou Zondagavond naar uwe meening het 
Woord Gods zuiver onderwezen of gepredikt zijn, in 
de Oosterkerk of in de door mij genoemde 
kerkgebouwen of lokalen?
2e. Kunt u de verzekering geven, dat ook in de ’12e 
kerk’ steeds het zuivere Woord Gods onderwezen of 
gepredikt zal worden, en daarin nimmer een 
loochenaar van den Christus zal optreden?“85 
Evenzo wekte de koorzang bij de opening van de 
Muiderkerk in Doleantiekringen kritiek op. "Men was 
dus niet tevreden met het gezang der gemeente, er 
moest ook nog welluidend choorgezang bij zijn. 
Geheel in strijd met de Gereformeerde beginselen. 
In de vergadering der gemeente, behoort de gemeente 
in het psalmgezang den lof te zingen van den 
Allerhoogsten God. Het is een Roomsch inkruipsel 
als men choorgezang tot streeling van het gehoor 
gaat invoeren.”86

De concurrentie, over en weer, was realiteit: 
hervormden en gereformeerden waren loten aan één 
stam, betrokken hun leden uit éénzelfde "reservoir"; 
men had daarom veel te duchten juist van elkaar, 
veel meer dan van de katholieken, de doopsgezinden 
of welk ’verderweg gelegen’ kerkgenootschap dan ook. 
Sprak men in publikaties slechts beschuldigingen uit 
jegens de andere partij, of zweeg men daarin de 
andere partij geheel dood, in notulen liet men wel 
eens iets merken van de eigen bedoelingen. Dat blijkt

bijvoorbeeld uit de overwegingen die meespeelden bij 
de stichting van de Buiten-Amstelkerk en de 
Oranjekerk, die niet minder dan de Funen- en de 
Muiderkerk eikaars concurrenten vormden. Zo verzocht 
de gereformeerde kerkeraad aan de ’Kerkelijke Kas’ 
(de kerkvoogdij van de dolerenden) reeds juni 1889 
om een kerk in de omgeving van de Hogesluis (over 
de Amstel), "... vooral omdat ook de Herv. Kerk daar 
in die wijk zoo sterk werkt. De bedoeling is niet eene 
monumentale kerk te bouwen, maar een geschikte 
lokaliteit tot het houden van godsdienstoefeningen."87 
Dit werd uiteindelijk de Buiten-Amstelkerk aan de 
Albert Cuypstraat, snel en zeer zuinig gebouwd, en 
geopend in maart 1892. De hervormden van hun kant 
zagen die kerk als een regelrechte bedreiging. Bij de 
opening van de Muiderkerk had Ds. Vos al opge
roepen daar en bij de Raampoort (waar de gerefor
meerde Raamkerk stond, maar dat zei hij er niet bij!) 
de 13de en 14de hervormde kerkgebouwen te 
vestigen.88 De eerste vergadering nu van de 
commissie voor de 13de kerk, 2 oktober 1893, was 
o.m. gewijd aan de vraag van de behoefte aan een 
kerk in die buurt. De meerderheid van de commissie 
beantwoordde die vraag met ja, en wees o.a. "op den 
verren afstand, dien velen der bewoners van het 
naaste kerkgebouw verwijderd zijn. Vele ouden en 
zwakken, vooral ook vele onverschilligen worden 
daardoor tot thuis blijven genoopt. De onstandvastigen 
worden erdoor gelokt naar de in die buurt liggende 
doleerende kerk. Vooral in die buurt, waar de 
doleerenden al hun krachten inspannen om er vaste 
voet te krijgen, moet onze kerk wakker zijn en 
zooveel mogelijk aan de behoefte harer leden voldoen. 
[...] Wij leven in eenen tijd, dat de kerk tot de 
menschen moet worden gebracht..."89 Maar zoals 
gezegd duurde het niettemin tot de eeuwwisseling 
voor het daartoe kwam.

De Muiderkerk als Contra-Doleantiekerk

Het waren niet alleen de stichting op zichzelf en de 
vestigingsplaats, die de Muiderkerk maakten tot 
tegenpool van de gereformeerde kerk. Ook haar 
architectonisch voorkomen was er om overduidelijk 
te tonen dat zij (en niet een dolerende kerk) in de 
rechte lijn stond van de Amsterdamse Kerk der 
Hervorming. Allereerst al haar prominente ligging. "De 
Kerk [...] verschuilt zich [...] niet in hoeken, achter 
winkels, tusschen huizen. Zij roept overluid daarbuiten 
aan den openbaren weg; zij verheft hare stem op de 
straten; [etc.]", oreerde Dr. Vos in zijn openingsrede, 
daarmee refererend aan de vroegere positie van de 
hervormde kerk als de algemene en officiële, 
’publieke’ kerk, maar tegelijk zich afzettend tegen de 
situatie bij de gereformeerden. Want hun kerken 
stonden, deels gewenst en deels noodgedwongen, 
weinig opvallend tussen de huizen langs de straat: 
de Keizersgrachtkerk, de Boomsslootkerk en ook de 
Buiten-Amstelkerk. De Funenkerk was dan nog tamelijk 
vrij gelegen, maar de eigenlijke kerk ging voor een 
groot deel schuil achter de aanbouwen. De Raamkerk 
lag op een hoek, met twee gevels zichtbaar, maar 
het leek of met die ligging geen rekening was 
gehouden: de aanleg was niet anders dan van een 
kerk tussen de huizen.
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De gereformeerde Funenkerk aan de Zeeburgerstraat (1888-1889, 
T E Kuipers; opname ca. 1890). Deze kerk, gebouwd voor de 
dolerenden in het oostelijk deel van Amsterdam, vormde de directe 
tegenpool van de Muiderkerk. Het gebouw, de grootste van alle 
Doleantiekerken in Nederland, is in 1975 afgebroken. (Foto G.A. 
Amsterdam, hist.-top. atlas)

Deze aanleg was die van de galerijkerk: een 
rechthoekige, vaak smalle middenruimte met (dubbele) 
galerijen rondom, bedoeld om op zo weinig mogelijk 
grondoppervlak zoveel mogelijk kerkgangers te kunnen 
herbergen. In de Keizersgrachtkerk bijvoorbeeld had 
men zo op ruim 410 m2 (ca. 15 x 28 m) wel 1600 
zitplaatsen kunnen realiseren (plus in het souterrein 
nog een aantal dienstvertrekken), oftewel bijna 4 
plaatsen per m2 bebouwd oDoervlak! in de andere 
Doleantiekerken was die dichtheid ongeveer even 
groot. De Muiderkerk daarentegen had in 1892 niet 
veel meer dan 800 zitplaatsen op ca. 600 m2 
bebouwd oppervlak (nog ongerekend de annexen), 
ofwel amper 1,4 plaats per m2. Zelfs door de inbouw 
van de galerijen in 1901 werd dat niet boven de 2 
plaatsen per m2 gebracht.
De verhouding zitplaats:bouwprijs was navenant. De 
Keizersgrachtkerk met 1600 zitplaatsen werd 
aanbesteed voor bijna f.46.000,-, de Funenkerk met 
ca. 2400 plaatsen voor ca. f.85.000,- (met inbegrip 
van het ernaastgelegen schoolgebouw!); maar de 
Muiderkerk met slechts 800 plaatsen werd (na de 
bezuinigingen, en vóórdat deze weer ongedaan werden 
gemaakt!) aanbesteed voor niet minder dan f.91.000,- 
zodat de bouw van de Muiderkerk per zitplaats wel 
vier maal zo kostbaar was!90
Wat de hervormden echter voor die meerprijs 
terugkregen was een kerkgebouw van een geheel 
andere orde: een kerk met allure, die zich met haar 
topgevels en hoge toren naar alle kanten zelfbewust 
presenteerde, en die inwendig van even monumentale 
werking was. Al kon zij >.& vergelijking met de kerken 
van Hendrick de Keyser misschien niet doorstaan, de 
Muiderkerk stond toch duidelijk in de traditie van de 
grote protestantse kerken uit de 17de eeuw, niet 
alleen qua type en stijl, maar ook wat betreft de 
kostbaarheid en de ruime opzet in verhouding tot het 
aantal plaatsen.
De kerken van de gereformeerden daarentegen 
stonden geheel in de lijn van de galerijkerken van 
de ’dissenters’ uit de 17de eeuw: even compact, even 
goedkoop, door hun voorgevels aan de straat thans

Interieur van de gereformeerde Keizersgrachtkerk (1888, G.B. 
Salm en A. Salm G.Bzn.; opname ca. 1980). De Amsterdamse 
Doleantiekerken werden uiterst compact gebouwd en efficiënt 
ingericht, zodat een relatief kleinschalige kerk als deze plaats bood 
aan 1600 kerkgangers. (Foto’s AVC/vrije Universiteit, Amsterdam)

Interieur van de gereformeerde Funenkerk (1888-1889, T.E. Kuipers; 
opname ca. 1890). Wat afmetingen en neo-renaissance bouwstijl 
betreft verwant aan de Muiderkerk, maar door de rondom lopende 
galerijen van een geheel andere ruimtelijke werking. De galerijen 
maakten bovendien een bijzonder type preekstoel nóodzakefijk: zeer 
hoog en zonder klankbord. De plaatsing van het orgel boven de 
preekstoel, al sinds de 17de eeuw kenmerkend voor de kerken 
van de dissenters", is ook in de gereformeerde kerken vaak 
toegepast. Geheel bovenaan is een ’'zonlicht"-gaslamp zichtbaar. 
(Foto G.A. Amsterdam)

weliswaar minder verscholen en soms zelfs openlijk 
pronkend, maar voor het overige net zo naar binnen 
gekeerd. Kerken als vergaderlokalen van particuliere 
verenigingen, waartegenover de Muiderkerk nog het 
beeld opriep van de ’algemene’, aloude (nu 
hervormde) parochiekerk.91
De hervormde kerkeraad liet zich de pretentie van 
algemene volkskerk, sinds de Reformatie de ’wettige’ 
opvolgster van de rooms-katholieke kerk, niet zomaar 
ontnemen; niet door de rooms-katholieken, maar zeker 
ook niet door de gereformeerden. In het fronton 
midden boven de hoofdingang in de toren, werd 
daarom het zegel van de hervormde gemeente 
geplaatst: de leeuw met het anker van de hoop en 
met als randschrift "IUSTUS-UT-LEO-CONFIDIT- 
PROV.28", "De rechtvaardige is moedig als een jonge 
leeuw" (Spreuken 28:1). Dit "onze Gemeente 
ontstolen", maar "ónze Gemeente alléén toekomend 
Zegel" was hier aangebracht, "om ook alzoo 
bestendig te protesteeren tegen het gebruik [ervan] 
door anderen", namelijk de dolerende gereformeer
den.92 De plaatsing van dit zegel, op deze plek en 
met deze bedoeling, was het meest kernachtige 
symbool voor de overwinning die de hervormden op 
de gereformeerden hadden behaald.

EPILOOG

In het licht van de voorgaande geschiedenis mag het 
wel een verrassende speling van het lot worden 
genoemd, dat dit monument tegen de Doleantie de 
eerste kerk in Amsterdam is geworden waar 
hervormden en gereformeerden weer volledig zijn 
samengegaan. De Funenkerk werd gesloten in 1974 
en een jaar later gesloopt, de Muiderkerk bleef en 
werd voor de gereformeerden het nieuwe huis. De 
gemeente heette voortaan de ’Muider-Funengemeente’. 
Maar ook het huis zelf was sinds 1892 niet 
onveranderd gebleven. Vanaf 1954 was er geld 
ingezameld voor restauratie en vernieuwing en daaraan 
werd in de jaren ’60 en ’70 stukje bij beetje gewerkt. 
De buitenkant bleef geheel de oude, maar de 
binnenkant werd sterk gemoderniseerd: "Nieuwe 
banken, opnieuw gepleisterde muren, avondmaalstafel, 
dooptafel, raads-, predikants- en diakenkamer. De 
kerk heeft inwendig een totale gedaanteverwisseling 
ondergaan," schreef men in 1971.93 Een wens was 
toen nog op het liturgisch centrum een bekleding aan 
te brengen, “dat maakt het geheel wat ’warmer’."94 
Die wens werd later vervuld. Ook kwamen er nieuwe 
lampen, en een extra orgelpositief.

Zo heeft zich in weinige jaren de situatie in de kerk 
geheel gewijzigd. Maar ook buiten de kerk zijn de 
veranderingen ingrijpend geweest. Tot 1974 was de 
Muiderkerk één van de drie grote kerkgebouwen in 
het 19de-eeuwse Oost, naast de gereformeerde 
Funenkerk en de roomse St.-Bonifatiuskerk; tien jaren 
later was zij nog als enige overgebleven. Bovendien 
was zij na de sloop van de Koepelkerk in 1973 de 
laatste 19de-eeuwse hervormde kerk van Amster
dam.95
Monumentwaardig is de Muiderkerk met dat al wel 
geworden. Dat zij die status inmiddels nog niet 
ontving, schijnt meer op formele dan op inhoudelijke

gronden te berusten, want zuiver inhoudelijk 
beschouwd zou zij er zeker voor in aanmerking 
komen. Waarin ligt de betekenis van deze kerk?
- Voor de Nederlandse kerkelijke bouwkunst van de 
19de eeuw, is zij van belang als specimen van 
hervormde kerkbouw uit de laatste periode. Geen 
topstuk als Katwijk (waarvan zij is afgeleid) of 
Apeldoorn, maar een voorbeeld van goede kwaliteit.96
- Voor de Amsterdamse kerkelijke bouwkunst is haar 
betekenis veel groter, omdat zij nog het enige 
voorbeeld is van hervormde kerkbouw uit de gehele 
19de eeuw, en als zodanig de laatste representant 
van een ’bedreigde gebouwsoort’. Met de gereformeer
de Keizersgrachtkerk - de laatste redelijk gave 
Doleantiekerk -, de Bloemgrachtkerk - de laatste 
christelijk gereformeerde kerk97 - en een slinkend 
aantal rooms-katholieke kerken vormt zij een groep 
Amsterdamse kerkgebouwen uit het laatste kwart van 
de 19de eeuw waaruit zij niet kan worden weggeno
men zonder dat het 19de-eeuwse monumentenbestand 
onevenwichtig wordt, omdat zij van die andere kerken 
de natuurlijke tegenpool vormde. In de 19de-eeuwse 
Amsterdamse kerkbouw betekende haar stichting een 
belangrijk moment.
- Voor buurt en gemeente rond de Muiderkerk is zij 
een van de belangrijkste gebouwen, nog temeer sinds 
het verdwijnen van de Funenkerk en de St.-Bonifatius. 
Mede dankzij haar uitgelezen stedebouwkundige 
situering vormt de toren tot op heden een uitermate 
markant herkenningspunt, dat - los van emotionele 
overwegingen - al een eeuw geleden door het 
stadsbestuur als een "sieraad" voor de Linnaeusstraat 
werd beschouwd.
Het is dan ook te hopen, dat men de tot nu toe 
gespaard gebleven delen van deze kerk - de toren, 
de buitenmuren, de monumentale orgelwand -, en ook 
het bijbehorende kostershuis niet genadeloos en 
zonder fantasie zal slopen, maar op creatieve wijze 
tot uitgangspunt zal nemen voor de voor deze plek 
te maken plannen.

* Drs. A. de Groot (1950) studeerde kunstgeschiedenis aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam en was van 1983 tot 1989 werkzaam 
als docent en onderzoeksmedewerker, onder meer ten behoeve van 
het onderzoeksprogramma W.O.P.K. (Wetenschappelijk Onderzoek 
Protestants Kerkinterieur). De Groot publiceerde eerder over de 19de 
en vroeg-20ste eeuw, o.m. 'Rationeel en functioneel bouwen 1840- 
1920’ in: Tentoonstellingscatalogus Amsterdam Het Nieuwe Bouwen, 
Voorgeschiedenis, Amsterdam 1984 pp. 23-84; 'Het Stadhuis 
van Delft* in: K.N.O.B.-Bulletin 83, jrg. 1984 nr. 1 pp. 1-42. Naast 
zijn redactiewerk voor het Bulletin Oude Hollandse Kerken, waarin 
hij ook regelmatig publiceert, verricht De Groot thans op basis 
van een N.W.O.-aanstelling onderzoek voor zijn proefschrift over 
de inrichting van de Domkerk te Utrecht in de reformatietijd.
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Noten

1. Zie o.a.: H.A. van Olst, "De Muiderkerk door brand verwoest", 
Present 16 november 1989; F. Bosman, "Ontheemde gemeente” 
Het Parool 18 november 1989; E. Mathies, "Gemeente niet weg 
te branden. Amsterdamse Samen-op-weg-kerk houdt qoede 
moed , Trouw 28 december 1989.

2. De gegevens over de bouwgeschiedenis zijn, behalve uit de 
aangegeven literatuur, in hoofdzaak ontleend aan de volgende 
archieven, alle in het Gemeentearchief te Amsterdam: het archief 
van de Kerkeraad der Hervormde Gemeente te Amsterdam (P.A. 
376), i.h.b. de notulen van de Algemene Kerkeraad (nr. 693) 
met bijlagen (nrs. 58-65), de notulen van de Bijzondere 
Kerkeraad (nr. 42) en enkele losse stukken (nrs. 280, 330); aan 
het archief van de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente te 
Amsterdam (P.A. 378), i.h.b. de dossiers betreffende de bouw 
van de Muiderkerk fnrs. BC 17-18), de bestektekeningen (nrs. 
?c57’.4?b h?ï aanbestedingscontract (nr. 312), de notulen van 
de Kerkeluke Commissie (of ’Kerkmeesteren’, nrs. 32-35) met 
bijlagen (nrs. 130-131), de notulen van de (algemene) 
Bouwcommissie (nrs. BC 167-175) met bijlagen (nrs. BC 165- 
166), de notulen van de Subcommissie voor de Muiderkerk (nr. 
MU 3) en de stukken betreffende het orgel (nr. MU 21); aan 
het archief van (de wethouder van) Publieke Werken, i.h.b. het 
dossier inzake de vergunning tot de bouw van de Muiderkerk- 
en aan het persoonlijke archief van Dr. G.J. Vos (P.A. 1099 
fv/h 379]), i.h.b. de correspondentie betreffende de Muiderkerk 
(nr. 370). Helaas ontbreken notulen van de Commissie voor de 
Twaalfde Kerk.

3- 9e dan bestaande elf kerken waren: uit de middeleeuwen: 
de Oude Kerk, de Nieuwe Kerk, de Oudezijdskapel en de 
Nieuwezijdskapel; uit de 17de eeuw: de Zuider-, Noorder-, 
Wester, Ooster- en de Amstelkerk; uit de 18de eeuw de 
Eilandskerk; en uit de 19de eeuw ten slotte de Koepelkerk.

4. Gerrit Jan Vos Azn. (1836-1912) was sinds 1875 predikant te 
Amsterdam. Behalve bij de bouw van de Koepelkerk en de 
Muiderkerk is hij ook betrokken geweest bij de bouw van het 
Nieuwe Weeshuis van de Hervormde Diakonie aan de 
Tesselschadestraat (1879-1882, het latere GEB-gebouw), naast 
de Koepelkerk. In latere jaren spande hij zich in voor de bouw 
van de Oranjekerk (1901-1903) en de sloop van de 
middeleeuwse Nieuwezijdskapel in 1908 ten behoeve van een 
nieuwe kerk op die plaats.
Vos schreef talrijke boeken, brochures en artikelen, met name 
op kerkhistorisch en kerkjuridisch gebied, en ontwikkelde zich tol 
een felle tegenstander van Abraham Kuyper. Als voorzitter van 
de classis Amsterdam speelde hij een hoofdrol in de 
geruchtmakende schorsing op 4 januari 1886 van de 80 
Amsterdamse kerkeraadsleden (5 predikanten, 42 ouderlingen - 
onder wie Abraham Kuyper - en 33 diakenen) en in de 
daaropvolgende processen. Zie over hem: L.G. Zwanenburg, 
Ge/r/f Jan Vos Az. Het recht van de Kerk, Kampen (J.H. Kok) 
1978; D. Nauta e.a. (red.,, Biografisch lexicon voor de 
geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, dl.3, 
Kampen (J.H. Kok) 1988, 386-389.

5. Bijvoegsel bij het Predikbeurtenblad van 22 november 1890.
6. Brief van de Bijzondere aan de Algemene Kerkeraad, 21 februari 

1884.
7. Naast Vos waren de andere leden: de predikant H.W. van Loon 

de ouderlingen J. Beyers de Jongh (in oktober 1885 opgevolgd 
door W. Hovy) en J. van Oostveen, en de diakenen H. 
Groenewegen en J.W.N. Schneider.

8. Het rapport, gedateerd september 1884, en gearchiveerd als 
bijlage 1528, werd besproken in de Algemene Kerkeraads- 
yergadering van 27 oktober 1884. Het voorstel van de commissie 
L4 a's v0'9t: "I—1 Eenparig van gevoelen dat er buiten de 
Muiderpoort zoo spoedig mogelijk een Bedehuis moet verrijzen, 
meende uwe Commissie rekening te moeten houden met de 
uitgestrektheid van genoemde buurt, welke begrensd wordt aan 
de eene zijde door den Amstel en aan de andere zijde door 
de Zeeburger of St. Anthoniesdijken, en een terrein te moeten 
aanwiizen in het centrum. Zij beveelt u daarom een terrein aan 
van de Maatschappij tot exploitatie van bouwterreinen in den 
Oyeramstel-Polder, gelegen tusschen de Linnaeusstraat en de 
yVeesperzijde, aan het öetgenspad. Het terrein is te verkrijgen 
a f. 16 per meter, terwijl de maatschappij zich voorloopig 
vergenoegd met een jaarlijksche rente van vijf procent van den 
koopprijs. Voor een kerk met 1200 a 1400 zitplaatsen, welke 
met inbegrip van den grond niet meer behoeft te kosten dan 
f. 125.000, levert genoemd terrein ruimte te over. Wanneer dit 
plan uwe goedkeuring mag wegdragen, dan veroorlooft de 
Commissie zich den volgenden raad: de Algemeene Kerkeraad 
benoeme een bouwcommissie, die aanstonds een prijsvraag 
uitschriive tot inlevering van teekening, bestek en begrooting en 
stelle daarvoor disponibel twee premién, één van f.400 en één 
yan f.100, toe te wijzen aan twee der uit te noodigen 
bouwkundigen, die naar het oordeel der bouwcommissie de 
geschiktste stukken hebben overgelegd.-
Aangezien er minstens twee jaren zullen voorbijgaan eer de 
twaalfde Kerk zal voltooid zijn en de behoefte aan een Bedehuis 
in buurt ZZ zoo groot is, acht uwe Commissie het wenschelijk 
dat er zoo mogelijk nog in dit jaar een hulpkerk worde opgericht. 
Om daartoe te geraken zou de Kerkeraad van de stad in 
erfpacht kunnen nemen een stuk gronds gelegen in het 
geprojecteerde plantsoen, grenzende aan het gekozen terrein 
en de Bouwcommissie een crediet van f.5000 kunnen openen,’ 
voor welke som een doelmatige hulpkerk kan worden opgetrokken’ 
De opbrengsten van dit gebouw te vinden uit verhuring van 
zitplaatsen en kollecten, zouden kunnen dienen tot dekking van

de rente van het kapitaal, benoodigd tot den aankoop van het 
terrein. [...]"
Het plan voor de "hulpkerk" leverde enige moeilijkheden op en 
is uitemdelijk niet gerealiseerd.

9. Een recent werk over deze geschiedenis is: W. Bakker OJ 
de Jong e.a. (red.,, De Doleantie van 1S86 en haar 
geschiedenis, Kampen (J.H. Kok, 1986. De 80 geschorste 
kerkeraadsleden maakten de meerderheid uit van de Amsterdamse 
kerkeraad. Van de ca. 175.000 leden van de Amsterdamse 
hervormde gemeente gingen er ca. 25.000 a 30.000 met de 
Doleantie mee, ofwel ongeveer een derde van de meelevende 
heryormden. Zie C. Augustijn, "De opbouw van een dolerende 
kerk , C. Augustijn (red.), Gereformeerd Amsterdam sedert 
1835, Kampen (J.H. Kok) 1989, 24.

11 De andere vier behoorden bij de kerkeraadsleden die op 4 januari 
1886 waren geschorst.

12 Zo zal ik haar in het vervolg noemen; de naam stond echter 
met precies vast.

13 Notulen Algemene Kerkeraad 10 september 1888. De 
samenstelling van de commissie was nu als volgt. Predikanten: 
G.J. Vos (voorz.), F.H. Herfkens (secr.) en A. Voorhoeve (loco- 
secr.); ouderlingen: N. Moll, H. Oyens en M. Wiegand; diakenen- 
J Brouwer, H. Groenewegen (penn.) en J.H.V. Riemens. In mei 
1890 werd N. Moll opgevolgo door H.C. Steenbergen.

14 Rapport van de Commissie voor de Twaalfde Kerk, d.d. 26/29 
november 1888, besproken in de Algemene Kerkeraad van 3 
december 1888 (bijlage 17911. Het voornaamste uit de tekst luidt:
[...] Wat der uitvoerbaarheid aangaat: Uwe Commissie acht die 

allezins mogelijk:
primo, daar bij onderzoek is gebleken, dat de kosten dier kerk 
de mate der belangstelling en de draagkracht der Gemeente niet 

en °'(Prtreffen, getuige ook de niet geringe som van 
f.2391,20 , die, schier zonder eenige moeite, reeds bij den 
Penningmeester is ingekomen;
secundo: daar buiten de Muiderpoort, de bepaalde plaats der 
toekomstige kerk, nog zeer geschikte terreinen te verkrijgen zijn 
En wat der uitvoering van bedoeld besluit betreft, heeft Uwe 
Commissie de eer U onder de aandacht te brengen: nevenligqend 
Schetsontwerp van de te bouwen kerk, die, met inbegrip van 
Receptiekamer voor den predikant, Diakenen-, Collectanten- en 
Catechisatiekamer enz., een grondvlak zal beslaan van 700 
yierkante meters, de noodige open ruimte daaronder beqrepen; 
terwijl de kerk zelve 1000 zitplaatsen beneden zal kunnen 
bevatten. Deze kerk zal met inbegrip van ameublement, maar 
uitgenomen de grond, komen te staan op honderdduizend gulden. 
Voorts neemt de Commissie de vrijheid U beleefd te verzoeken 
haar wel te willen machtigen: primo, om zich tot de 
gemeenteleden om bijdragen te wenden, op die wijze, als zij 
het meest in overeenstemming zal achten met de waardigheid 
yan den Kerkeraad en het doel der zaak; secundo, om, zoodra 
?? Jlnan,ien het toelaten, het benoodigde terrein buiten de 
Muiderpoort aan te koopen, op naam der Ned. Hervormde 
Gemeente te Amsjerdam; en voorts, om bij onderhandsche 
inschrijving de 12c kerk, volgens het nader uitgewerkte en 
goedgekeurde Schetsontwerp, aan te besteden, in dien zin, dat 
de uitnoodiging tot inschrijving, in overleg met den Architect, 
slechts aan die bouwkundigen zal worden gezonden, die lidmaten 
zijn der Ned. Hervormde Kerk."

l5Vixseboxse schreef namelijk op 2 februari 1889 een brief aan 
Vos van de volgende inhoud: (P.A. 378, nr.BC 18) 
WelEerwaarde Zeer Gel. Heer,

Bijgaand ontvangt U Schets N° 3, voor onze I2e Kerk. 
Maandagochtend hoop ik U even te bezoeken, ten einde U den 
uitslag yan het bezoek aan den Stads Ingenieur mee te deelen. 
De Ing zelf was door. ongesteldheid niet aanwezig, doch den 
Heer de Vroede, assist1 Ing1 deelt mij mede, dat weF de bewuste 
grond met met geregelde straten of rijën huizen mag bebouwd 
w°ra®n. maar da’ er overigens geen servituten aangaande 
bebouwing" van den grond, in welken zin ook, bestaan; reden 

waarom met grond den aankoop kan aangevraagd worden; temeer 
daar de Burgemeester zelf eene vingerwijzing voor dat terrein 
gegeyen heeft, ’t welk Z.Ed.Achtb. niet doet, zonder het advies 
van. den Ingenieur. Dit laatste werd mij mede door den assist 
Ing meegedeeld.
Na broedergroeten Heilbiddend 
Uw dw dienaar

G.W. Vixseboxse."
Y.0® zalf schraef later over deze plaats, dat men "ook het oog 
[had] laten vallen op een stuk grond aan de overzijde [van de 
uiteindelijk gebouwde kerk], der Stad toebehoorend; doch de 
daarvoor gestelde eisch (f 100 per vierkante meter!!) werd niet 
eenmaal in overweging genomen." (G.J. Vos Az., Vervulling en 
Verwachting. Ter gedachtenis aan de opening van de 
Muiderkerk, Amsterdam (H.G. Bom) 1892, 43 (noot 16)

16 P.A. 378, nr. BC 37.
17 Deze leden waren C.G. Crone en Mr. E.J. Everwijn Lange. De 

Kerkelijke Commissie’ heette voluit: ’Commissie tot het Bestuur 
over de Kerkgebouwen, Goederen, Fondsen en Inkomsten der 
Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam’ Uit deze 
Merkelijke Commissie’ waren een ’Financiële Commissie’, een 
Orgelcommissie’ en een ’Bouwcommissie’ samengesteld' de 
laatste droeg zorg voor (onderhoud en restauratie van) de 
kerkgebouwen, en beschikte daartoe over een opzichter-architect

18 De begroting van april 1890 kwam uit op f.106.140,30, die van 
april 1891 op f.82.791,50. Bij de laatste was echter het meubilair 
met inbegrepen; bij de eerste was daarvoor ("koorhek" "bank 
voorlezer ,' preekstoel", "375 stoelen", ”625 zitplaatsen banken”) 
f.7.450,- opgenomen onder de "Binnentimmerwerken", terwijl ook 
een gedeelte van de post van f.2.500,- voor "Schilderwerk kerk 
met oliën" hiervoor zal zijn bedoeld, zodat het werkelijke verschil 
tussen de twee begrotingen ca. f.9.000,- minder was dan op

het eerste gezicht lijkt.
19 Aanbestedingscontract 24 juni 1891. Ook de opleveringsdatum 

werd gewijzigd: van 1 juni in 15 november 1892.
20 Predikbeurtenblad 13 juni 1891.
21 Christiaan Bernard Posthumus Meyjes (1859-1922), zoon van 

een der Amsterdamse hervormde predikanten, had zijn opleiding 
ontvangen aan de Polytechnische School te Delft en was vanaf 
1882 werkzaam geweest als architect bij de Hollandsche Ijzeren 
Spoorwegmaatschappij. In die functie had hij o.a. het station van 
Delft en het administratiegebouw aan de Droogbak te Amsterdam 
ontworpen. Toen met de voltooiing van de spoorweggebouwen 
de werkgelegenheid bij de HIJSM voor hem ten einde liep 
solliciteerde hij naar de betrekking van opzichter bij de hervormde 
gemeente, die door de Doleantie vacant was geraakt. "De 
voorzitter [van de Bouwcommissie] heeft hem bij een onderhoud, 
dat hij met hem heeft gehad, er op gewezen, dat deze 
Commissie zoekt een opzichter en geen architect, die een 
opzichter onder zich moet hebben. De Heer Meyjes heeft daarop 
geantwoord, dat hij bereid is als opzichter-architect werkzaam 
te zijn, wanneer hij de zekerheid heeft dat geene architect boven 
hem wordt aangesteld. De voorzitter heeft daarop hem de 
verzekering gegeven, dat zulks niet zal geschieden." (Notulen 
Bouwcommissie 23 februari 1887). Hier ligt de oorsprong van 
het latere conflict over de Muiderkerk. Posthumus Meyjes trad 
per 1 maart 1887 in dienst op een jaarsalaris van f. 1.500,-.
Al kort na deze aanstelling ontwierp hij het nieuwe hervormde 
Diakonie Jongensweeshuis aan de Binnen-Amstel (gebouwd 1888- 
1889). Daarnaast kreeg hij vele particuliere opdrachten. Later 
bouwde hij voor de hervormde gemeente onder meer de 
Oranjekerk (1902-1903), de Nieuwezijdskapel (1909-1912) en 
de Pnnsessekerk (1916-1918).
Zie over hem: A.W. Weissman, "Christiaan Bernard Posthumus 
M^rjes -|- , De Bouwwereld 21, nr. 44, 1 november 1922, 341-

22 Deze gang van zaken was in feite door Posthumus Meyjes zelf 
in de hand gewerkt. Al op 5 maart 1890 had hij namelijk een 
brief geschreven aan de Bouwcommissie van de volgende inhoud: 
"Wel Edel Geboren Heeren,
Met alle bescheidenheid neem ik de vrijheid dit schrijven tol UEd 
te richten.
Zooals UEd. bekend is, werd door da Commissie uit den 
Kerkeraad belast met den bouw der 12® Kerk voor de Ned. 
Herv. Gem. Alhier een Architect de opdracht gegeven plannen 
enz. voor dit Kerkgebouw op te maken en zijn deze plannen 
thans reeds zoo verre tot rijpheid gekomen, dat, naar ik verneem, 
weldra de aanbesteding der fundeering zal plaats hebben. 
Hoewel het voor mij, als Arch.-opz. over de Elf Kerken, waaraan 
ik tracht mijn beste krachten te wijden, zeer onaangenaam is, 
als er een nieuw Kerkgebouw wordt gesticht, dit aan een ander 
te zien opgedragen, wensch ik allerminst met dit schrijven hierop 
te wijzen, doch wel met alle oescheidenheid Uw aandacht te 
vestigen op het feit, dat dit Kerkgebouw als het eenmaal voltooid 
zal zijn, bij Uwe Commissie en daardoor bij mij in onderhoud 
zal komen.
Naga^ide alle onpractische, onsoliede en slechte zaken, die bij 
de 11 Kerk zich steeds voordoen en die groote kosten hebben 
en nog grootere zullen na zich sleepen, acht ik het mijn plicht 
UEd. thans nu er nog niets is verricht op een mogelijke herhaling 
hiervan te wijzen ten opzichte van de 12® Kerk.
Zooals ik de eer had boven te zeggen, is het hoegenaamd niet 
mijn bedoeling eenige bemerking te maken omtrent het feit, dat 
een anderen Architect de opdracht voor den bouw van dit 
Kerkgebouw ontving of iets te willen afdingen op diens 
kundigheden, doch Kerkenbouw is een geheel afzonderlijke tak 
der Bouwkunde en eerst na veel ondervinding hieromtrent te 
hebben verkregen, is het m.i. mogelijk een góed Kerkgebouw, 
goed uit constructief en practisch oogpunt daar te stellen.
In het vertrouwen dat dit schrijven door Uwe geachte Commissie 
slechts zal worden beschouwd als de uiting mijner overtuiging, 
dat het mijn plicht was thans reeds UEd. op de eventueele 
kosten enz. van onderhoud als anderszins te moeten wijzen, heb 
ik de eer te zijn

met de meeste Hoogachting
Uwer WelEdelGeb. Dwdr. 

Posthumus Meyjes 
Arch."

De Bouwcommissie had de Kerkelijke Commissie geadviseerd 
de brief in de Algemene Kerkeraad aan de orde te stellen. De 
Kerkelijke Commissie besloot echter het stuk voor kennisgeving 
aan te nemen, "daar het met wenschelijk wordt geacht hetzelve 
aan den Algemeenen Kerkeraad te zenden, ofschoon de juistheid 
van den mnoud beaamd wordt.” (Notulen Kerkelijke Commissie 
13 maart 1890; de brief is opgenomen als bijlage 12 van het 
jaar 1890). 23."Rapport over hét Bestek en de Teekeningen voor 
eene Kerk met Toren en Kosterswoning te bouwen op een 
Terrein aan de Linnaeusstraat te Amsterdam", door C.B 
Posthumus Meyjes, 20 juli 1891. P.A. 378, nr. BC 165, bijlage 
63 .
In een begeleidend schrijven aan de Bouwcommissie stelde 
Posthumus Meyjes:
"Bij het opmaken van mijn Rapport heb ik mij streng bepaald 
tot Uwe opdracht en uitsluitend beschouwd: de constructie van 
het ontwerp, de beschrijving der onderdeelen in het bestek, en 
de verschillende bepalingen van het bestek, zonder het ontwerp, 
uit een esthetisch oogpunt beschouwd, te bespreken.
Alvorens echter mijn Rapport bij Uwe Commissie in te dienen, 
neem ik de vrijheid U nogmaals erop te wijzen, dat ik slechts 
zeer noode tot dezen arbeid kon besluiten en dat ik met het 
opmaken van dit Rapport geene verantwoordelijkheid hoegenaamd 
op mij kan nemen voor den lateren bouw, daar het toch geheel 
van de uitvoering van dezen bouw en van het daarop al of niet

goed en streng uitgeoefende toezicht en van het juist 
construeeren der onderdeelen afhankelijk zal zijn of het 
Kerkgebouw al of niet deugdelijk, soliede en goed zal ziin 
saamgesteld." (P.A. 378, nr. 131, bijlage 52 van het jaar 1891) 

24Brief van Vixseboxse aan Vos, 9 september 1891. PA 378 
nr. BC 165.

25 Brief van Posthumus Meyjes aan E.J. Everwijn Lange, secretaris 
van de Bouwcommissie, 28 september 1891. P.A. 378 nr BC 
165. Everwijn Lange was sinds mei 1890 tevens lid van de 
Commissie voor de Twaalfde Kerk. Mogelijk vanweqe de 
architectenkwestie bedankte hij op 3 september 1891 voor dit 
lidmaatschap, zonder opgaaf van redenen.

26 De Commissie voor de Twaalfde Kerk had architect A.L. van 
__ hv . lerL aannemer C. Wiegand als deskundigen geraadpleeqd.
27 Tot hiertoe heeft de Heere ons geholjjen".
28 Deze oorkonde, vervaardigd door J.H. Schmüll "in streng 

Gothischen stijl , en de pfechtigheid van de inmetseting zijn 
uitvoerig beschreven in het Predikbeurtenblad van 6 april 1892

29 Bestek en contract in P.A. 378, nr. BC 18.
30 Brief van C.G. Crone (aan Dr. Vos), 13 juli 1892. P.A. 378, 

nr. BC 18.
31 Notulen Algemene Kerkeraad 19 september 1892. Als namen 

waren door de Commissie voor de Twaalfde Kerk voorgesteld- 
Eben-Haezer’, ’Zuid-Oosterkerk’, ’MuiderbuurtkeriC en 
Outewalerkerk’; in de vergadering werd ook noq ’Parkkerk’ 

geopperd.
32 Toespraken en liederen werden gebundeld in een boekwerkje: 

G.J. Vos Az., Vervulling en Verwachting. Ter gedachtenis aan
«nw °Pen,nQ van de Muiderkerk, Amsterdam (H.G. Bom) 1892.
33 Vos noemde in zijn toespraak de volgende bedragen: voor de 

grond f.36.000,-, voor "de grondslag f.16.000,- en voor het 
gebouw zelf minstens f.130.000,-. G.J. Vos Az., Vervulling en 
Verwachting, 14.
Maar het uiteindelijke bedrag was nog aanzienlijk hoger. De 
eindafrekening van de Commissie voor de Twaalfde Kerk, die 
behandeld werd in de Algemene Kerkeraadsvergadering van 12 
maart 1894, geeft de volgende cijfers (Bijlage 2160c: "Verkorte
SitAAI van rtnh/annefort aa >Staat van ontvangsten en uitgaven"):' ’ ” ............
"Ontvangsten 1885 tot 1894
Door D G.J. Vos Az .................... f 67.212,315

» Ds. H.V. Hogerzeil ................ lt 16.000,-

9',len/:-i;-r.............. „ 10.139,965
Kollekten op 11 February 1891
en bij de inwijding .................... t( 4.743 40
Netto opbrengst van twee bouwterreinen ’,’ 6 628 29
Rente van belegde gelden ............... „ 2.281 34®
Voorschot van de Kerkelijke Commissie .. ” „ 102,700

f 209 70511®Uitgaven 1885 tot 1894 ^ua./uo,ji
Aankoop terrein ........................ f 40 q o o  -
Kosten van overdragt ................... 2 261 25
Aanneemsom .............................. ” i3ö'i58’24
Alle andere uitgaven, als: ophooging,
glas- en beeldhouwwerk, verlichting, 
verwarming, meubelen, behangerswerk, 
honorarium architect, salarissen
opzigters, bijbels, enz. enz............. 28.996 97®

................................... ” 288.85

f 209 705 315"
In dit totaalbedrag ontbreken nog de kosten van het 'orgel 
Het honorarium van architect Vixseboxse bedroeg f.7.050,-7 ofwel 

van cle bouwsom, die Vixseboxse blijkens een nota van mei 
1893 berekende op f.141.017,32.
De Commissie voor de Twaalfde Kerk werd in bovengenoemde 
Kerkeraadsvergadering "op de meest eervolle wijze" van haar 
taak gedechargeerd.

34 In 1884 was hij gevestigd in het pand Vijzelstraat 8, in 1887 
en volgende laren wordt als zijn adres genoemd Nic 
Witsenkadel. (n of omstreeks 1892 verhuisde hij naar 
Alexanderpleiri 3.

35 A.W. Weissman, ’’G.W. Vixseboxse. -|-", De Opmerker 40 nr 
11, 18 maart 1905, 86.

36 Ibidem.
37 Aanbestedmgsberichten in De Opmerker melden in de jaren 

1884-1888 verschillende huizen aan de Weesperzijde, de 
Plantage Kerklaan e.d. In 1887 wordt ook een verbouwing van 
de hervormde pastorie te Muiderberg genoemd.

38 In 1884 de hierna nog te noemen twee scholen in Nieuweramstel 
en in 1885 een christelijke school in Muiden

39 Stoom-Diamantslijperii ’De Overtoom’, Vondelkade (Overtoom) 
3, 1887; met meer bestaand.

40 Het tegenwoordige Amstelveen, dat zich toen ook uitstrekte over 
het grondgebied van het huidige Amsterdam-Zuid en -Oost De 
scholen werden gebouwd aan of bij de Weesperzijde en in de 
buurt van het Willemspark (Vondelpark).

41 A. de Groot, "De Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee. Beeld van 
een honderdjarig monument", Bulletin van de Stichting Oude 
Hollandse Kerken nr. 23, herfst 1986, 2-12. Juryrapport van 
E. Gugel en W. Springer, december 1884, 4. Gemeentearchief 
Katwijk, Archief Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee, inv.nr. 
3652. C.T.J. Louis Rieber, "De Katwijksche prijsvraag". 
Bouwkundig Weekblad 4, nr. 52, 24 december 1884, 349- 
351, citaat pag. 350. In dit artikel wordt Vixseboxse als de 
ontwerper van nr. 8 genoemd. Johannes Otzen (1839-1911) 
sinds 1879 hoogleraar aan de Technische Hochschulé 
Charlottenburg (Berlijn), was in die iaren de ’meistbeschaftigter 
Kirchenbaumeister" van Noord-Duitsfand. Opgeleid door Conrad 
Wilhelm Hase te Hannover, bouwde hij in neogotische stijl Vele
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van zijn (protestantse) kerken (o.a. in Altona, Wiesbaden, Berlijn, 
Hamburg en Kiel) lieten een synthese zien van lengte- en 
centraalBouw, zoals in de Duitse protestantse kerkbouw vaak werd 
nagestreefd. Zie over hem en de toenmalige Duitse kerkbouw 
K.t.O. Fritsch, Der Kirchenbau des Protestantismus von der 
Reformation bis zur Gegenwart, Berlin 1893, 237 e.v.

45 "De Katwijksche prijsvraag”, De Opmerker 19, nr. 51, 20 
december 1884, 447-448, citaat pag. 447.
A.W. Weissman in De Opmerker 18 maart 1905, 86.
Naar ontwerp van L.A. Springer.
Voordracht van B. en W. aan de Gemeenteraad nr. 358, 3 juli 
1890. Gemeenteblad 1890, I 388. De rooilijn van de 
Linnaeusstraat was bepaald door de aanwezigheid van de 
Oosterbegraafplaats aan de overzijde: de afstand tussen 
bebouwing en begraafplaats moest minimaal 50 m bedragen. 
Doordat de Muiderkerk niet recht maar schuin tegenover de 
begraafplaats was gelegen, werd deze limiet door de 
vooruitspringende toren niet overschreden.

49 Een vroeg plattegrondontwerp (P.A. 378, nr. BC 18) toont de 
kerk nog asymmetrisch geplaatst: in de rooilijn van de Eerste, 
en met een brede strook overtollige grond aan de kant van de 
Tweede van Swindenstraat. In het definitieve ontwerp werd de 
kerk in de as van het aangrenzende bouwblok geprojecteerd. 
Wegens verzakkingen - vroeger liep aan de noordzijde een 
wetering - moest het kerkterrein in 1906 werden opgehoogd; het 
werd toen tegelijk van beplanting voorzien.

50 Tekening in P.A. 378, BC 37. De Kerkelijke Commissie had 
over dit plan advies gevraagd aan haar beide subcommissies. 
Deze adviseerden allebei negatief. De Financiële Commissie 
oordeelde, dat vóórdat hiertoe voldoende gelden ontvangen 
zouden zijn, "er geen sprake kan zijn deze bouw te ondernemen, 
de Commissie heeft geen gelden disponibel, te meer daar er 
geen reden zou bestaan, datgene wat men voor een der Heeren 
Predikanten doet niet voor allen te doen, ...”. De Bouwcommissie 
was tot de slotsom gekomen, "dat zij na breedvoerige bespreking 
gemeend heeft, geen gevolg te kunnen geven aan genoemde 
opdracht, aangezien zij niet wil medewerken, dat ten tweede male 
een werk ondernomen worde, waarbij de architect der 
kerkgebouwen de Heer C.B. Posthumus Meyjes geheel terzijde 
wordt gesteld. Behalve dat dit voor hem, in wie de Commissie 
het volste vertrouwen stelt, hoogst onaangenaam moet zijn, loopt 
men, gevaar dat onze architect, wanneer hij kerken en gebouwen 
door' andere Architecten gebouwd, onder zijn toezicht krijgt, 
belemmerd zal worden in het behartigen oer belangen der 
Gemeente, daar het niet onmogelijk is, dat hij ten einde de 
gevoeligheid van zijn Collega’s niet te kwetsen, gegronde op
en aanmerkingen zal moeten terughouden." (brief van de 
Kerkelijke Commissie aan de Algemene Kerkeraad, 13 november 
1893). De Commissie voor de Twaalfde Kerk reageerde hierop 
met te stellen, dat de Kerkelijke Commissie met het beheer, maar 
niet met de bouw van onroerende goederen belast was; ook 
vestigde zij de aandacht "op het beginsel door de Kerkelijke 
Commissie uitgesproken, dat onder het opzicht van den Architect 
der Kerkelijke Commissie nieuwe kerkelijke gebouwen zouden 
moeten tot stand komen, welk beginsel voor de toekomst van 
verreikende gevolgen kan worden voor den kerkeraad." (brief 
van de Commissie voor de Twaalfde Kerk aan de Algemene 
Kerkeraad, februari 1894). Posthumus Meyjes is hierna gedurende 
enkele tientallen jaren inderdaad de 'nuisarchitect van de 
Hervormde Gemeente geweest. 51."De twaalfde kerk", Algemeen 
Handelsblad 4 juni 1891.

52 M.D. Ozinga, De protestantsche kerkenbouw in Nederland van 
Hervorming tot Franschen tijd, Amsterdam (H.J. Paris) 1929, 
34 e.v., 47 e.v.; de toren van de kerk in Maassluis werd 
overigens pas in 1648-50 bijgebouwd.

53 Zie voor de invloed van Jesse’s ontwerp C.P. Krabbe, "Op zoek 
naar de ideale tempel. Jesse en de protestantse kerkbouw in 
Nederland", Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken 
nr. 23, herfst 1986, 13-23. Hier vindt men ook een lijst van 
werken waarin het ontwerp is gepubliceerd.

54 De ontleningen aan Katwijk zijn evident; de minder ijle 
proportionering en de plaatsing van de wijzerborden tegen (in 
plaats van onderi het ingezwenkte overgangslid zijn daarentegen 
van de Zuidertoren afgeleid.

55 Zie bijvoorbeeld J.A.G. van der Steurs ontwerp voor een 
protestantse kerk, gepubliceerd in het Bouwkundig Weekblad 
van 5 en 19 oktober 1889; Vixseboxse zou hieraan de op 
consoles rustende lateien en omlijstingen van de vensterkoppen 
ontleend kunnen hebben.

56 Vixseboxses bestektekening van 1891 liet nog een achthoekige 
preekstoel zien, zoals in Katwijk!

57 Een haast nog grotere overeenkomst, o.a. wat de paneelverdeling 
van de kuip Betreft, vertoont de preekstoel met een groep 
Noordhollandse kansels uit het midden van de 17de eeuw, onder 
meer in Schermerhorn, De Rijp, Wormer en Zaandam 
(Oostzijderkerk). Zie J.J.F.W. van Agt, Waterland en omgeving 
(De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, 
vlll.1), 's-Gravenhage (Staatsuitgeverij) 1953, o.a. 123 en afb. 
141, 145, 153, 158 en 160.

58C.A. van Swigchem, T. Brouwer, W. van Os, Een huis voor 
het Woord. Het protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900, 
's-Gravenhage (Staatsuitgeverij)/Zeist (Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg) 1984, 195 e.v.

59 Een rekening van de firma Fred. Stieltjes & Co. te Amsterdam 
vermeldt de levering in november 1892 van "66 stoelen voor 
het doophek", voor niet minder dan f.891,-.

60 "Opening van de Muiderkerk", Predikbeurtenblad 28 december
1892.

61 Zij worden vermeld in twee inventarislijsten van 24 december 
1892; een inventarislijst uit 1895 noemt er nog maar twee! 
Notulen Subcommissie Muiderkerk 30 april 1895.

63 Steenkuyl had aanvankelijk offerte geleverd voor een nieuw te 
bouwen orgel met 23 stemmen, voor f.12.500,-; hierop kon men 
echter "voorlopig" niet ingaan. Op 8 februari 1893 kwam hij met 
een tweede voorstel, namelijk een wat kleiner instrument, dat 
in zijn werkplaats in aanbouw was en op korte termijn zou zijn 
voltooid, voor f.200,- per jaar in huur af te staan gedurende drie 
jaren, waarna men, wanneer het voldeed, alsnog zou kunnen 
besluiten het aan te kopen voor f.7.000,-. De Orgelcommissie 
adviseerde van dit aantrekkelijke aanbod gebruik te maken: "Een 
huurprijs van f.200,- ’s jaars voor een goed, nieuw kerkorgel 
is met hoog. De Muiderkerk kreeg dan terstond een goed 
instrument, terwijl dat er nu in gebruikt wordt bepaald slecht moet 
heeten. [...] Alleen djl is er tegen, dat, wordt dit nieuwe orgel 
in de Muiderkerk geplaatst, men niet op vele vrijwillige bijdragen 
uit de Gemeente voor een orgel aldaar moet rekenen, want de 
menschen zullen dan allicht denken: 'daar is een orgel’. Doch 
dat bezwaar acht de Commissie met zóó zwaarwegend, dat op 
de aanbieding van den Heer Steenkuyl geen acht zou moeten 
worden geslagen." Op grond van dit advies werd besloten het 
aanbod te accepteren. Het instrument bleek uitstekend te voldoen 
en werd dan ook na drie jaar aangekocht, voor (.6.500,- (Notulen 
Kerkelijke Commissie 9 maart 1893, 12 december 1895, 12 
maart 1896).
Het orgel was een vereenvoudigde versie van het door Steenkuyl 
aanvankelijk ingediende project, en telde 14 stemmen. Door 
uitbreidingen omstreeks 1912 en 1946 en een restauratie in 1970 
werd de dispositie als volgt (beschrijving van de restauratie in 
P.A. 378, nr. MU 21):
Manuaal I: bourdon 16’, roerfluit 8’, prestant 8’, octaaf 4’, quint 
3’, octaaf 2’, mixtuur 3 st, cornet 4 st, tromfiet 8’.
Manuaal II: holpijp 8’, viola di gamba 8’, prestant 4' (1970, 
voordien salicionaal 8’), roerfluit 4’, woudfluit 2 (1970, voordien 
nachthoorn 2 uit 1946), scherp 3 st. (1946), dulciaan 8’. 
Pedaal: bourdon 16’ (transm.), subbas 16’ (1912), fluitbas 8’ 
(1912), prestant 4’ (1970, voordien violon 8’ uit 1912). 
Tremulant op manuaal II; koppelingen.

64 Vixseboxse riad voor het orgel een front ontworpen in de stijl 
van de kerk; het was waarschijnlijk het neo-renaissance front 
dat is ingetekend in de interieurafbeeldinu in G.J. Vos, Vervulling 
en Verwachting, t/o pag. 12. Hel orgel dat Steenkuyl in 1893

laatste had echter een classicistische kas met houtsnijwerk in 
arokstijl. Steenkuyl had bij zijn aanbod van 8 februari 1893 nog 

gemeld dat, wanneer men tz.t. tot aankoop zou besluiten, hij 
voor f.1000,- een nieuwe kas zou kunnen leveren. Bij de koop 
in 1896 is dat echter niet meer aan de orde geweest.

65 Ook de Oranjekerk kreeg toen een luidklok. In de vergadering 
van de Kerkelijke Commissie van 12 oktober 1906 werd door 
de voorzitter de vraag aan de orde gesteld "wie de klokken zal 
luiden. Hij meent dat het onnoodig zal zijn hiervoor speciale 
klokkenluiders aan te stellen. Het luiden zal moeten geschieden 
1/2 uur en 5 minuten vóór den aanvang der Godsdienstoefening."

66 Geleverd door E. Smit Jzn. te Heerenveen, voor 1.550,-. De 
verwarming van de kerk liet in de winter van 1892/93 echter 
te wensen over, blijkens een brief van C.G. Crone aan Dr. Vos, 
d.d. 12 januari 1893 (P.A. 1099, nr. 370): "(...] Maar de 
verwarming is in dit koude weder geheel onvoldoende. Ik bezit 
niet den brief van den kachelleverancier waarin hij de verwarming 
beloofde voldoende te doen zijn. Noodig is het, dien eens op 
te zoeken en dan den man onderhanden te nemen. Intusschen 
wenscht de Subcommissie der Muiderkerk toch geen stoven in 
de kerk te brengen, zoodat de voorgenomen verhooging der 
stoelen in het doophuis, door klossen, niet moet geschieden. Mogt 
men later anders besluiten, dan laat dit zich altijd nog zonder 
eenig bezwaar veranderen. Ik zelf zou het ook jammer hebben 
gevonden als die akelige stoven er werden ingevoerd."
Ook de diverse verhogingen "met onderleggers en houten 
vloeren" van de banken op de tegelvloeren, die genoemd worden 
in de meerwerknota’s van de aannemers (5 bladen, waarvan 
het eerste gedateerd 7 januari 1893), zullen bedoeld zijn geweest 
optrekkende kou tegen te gaan (P.A. 378, nr. BC 17).

67 Deze gasverlichting, geïnstalleerd door de Amsterdamse firma 
Lindeman, Heijer & Co. voor niet minder dan f.1700,- (nog 
zonder de wandlichten) riep nogal wat bezwaren op, blijkens een 
brief van C.G. Crone aan Dr. Vos (P.A. 378, nr. BC 18):

"Amst. 8 Sept. 1892
WelEerwaarde Heer!

Bii de beslissing omtrent de verlichting in de 12e kerk 
doen zich merkwaardige gevallen voor.
De aanbieding van Linneman [!] is ’t dubbele van die van B&D. 
[Becht & Dyserinck], maar L. expliceerde mij hoe 't komt dat 
de zijne duur is, en zou ik eer voor zijn dure dan voor de 
goedkoope wezen.
vanmiddag in de BouwCom.vergadering vraagde ik architect P. 
Meyjes welken fabriekant hij zou prefereeren, waarop deze 
antwoordde dat hij ’t jammer zou vinden als de kerk werd 
ontcierd door die zonlichten. De leden der Bouwcoin. spraken 
er evenzoo over. En ware het niet wegens het overigens 
doelmatige der zonlichten en het voordeelige ervan door weinig 
gasverbruik, zou ik er Maandag niet voor gestemd hebben, want 
(k heb altijd dit systeem ongezellig en leelijk gevonden.
Om nu te voorkomen dat ons later een verwijt erover worde 
gemaakt, als wij zonlichten hebben genomen, wist ik niet beter 
dan vanavond in de kerkmeestersvergadering het oordeel der 
leden over de aanschaffing van zonlichten of kronen te vragen. 
Men waardeerde onze zorg om goedkoop licht te willen 
aanschaffen, maar aangezien vermoedelijk toch de avonddienst 
niet dikwijls zal wezen en dus de besparing niet veel kan 
bedragen, gaf men de voorkeur aan de behagelijker uitziende 
kronen, het evenwel aan de prudentie onzer Commissie 
overlatende, hierin te besluiten. Zelfs op mijn vraag of aan kronen 
de voorkeur zou te geven zijn, indien zij duurder kwamen, werd

bevestigend geantwoord.
Inmiddels had ik dezen namiddag al per brief aan Becht & D. 
om prijsopgave en schets gevraagd van eenvoudige gaskronen 
versierd met geslagen ijzer en hoop dat deze firma sjxiedig 
hieraan voldoet. Iets in die geest wordt namenlijk in de kerk te 
Apeldoorn aangebragt, wal heel goed moet staan.
Ik stel mij voor te intormeeren wie de Apeld. kronen levert, hoe 
ze er uitzien en wat ze kosten.
Dat mijn optreden in deze de algemeene goedkeuring zal vinden 
betwijfel ik niet en noem mij na groete

Uwdienstdr 
C.G. Crone."

68 Deze teksten waren ontleend aan resp. 2 Timotheüs 2:8, 
Romeinen 1:4; 1 Petrus 1:3; en Romeinen 15:13 en 12:12. Zie 
G.J. Vos, Vervulling en Verwachting, 17-18, en het 
Predikbeurtenblad van 28 december 1892.

69 Vergelijk het opschrift op het ruggeschot van de preekstoel in 
de Oude Kerk: "IsL.dat yemandt spreeckt dat hy spreecke als 
Gods Woordt. I.Petra® llll".

70 Later zijn er nog teksten toegevoegd. Zo kwamen er ook in de 
trapportalen naar de in 1901 aangebrachte galerijen.

71 Zo waren er, blijkens deze opschriften, banken speciaal bestemd 
voor: Regenten, Studenten, Militairen, Pleegzusters, Commissaris
sen, Overheid, Onderofficieren, Krijgsraad, Brand- en 
Wijkmeesters, Ouderlingen, Predikanten, Godsdienstonderwijzers, 
Collectanten en Diakenen. Een rekening van de firma L. Schütz 
& Zoon te Zeist, d.d. 14 december 1892, vermeldt de levering 
van een "gepiolijst geelkoperen lezenaar volgens ontvangen 
teekeningen ten dienste der 12de kerk", voor f.68,-. Een rekening 
van de aannemers, d.d. augustus 1893, "voor verschillende 
nagekomen werkzaamheden" vermeldt echter, naast o.a. "een 
voorlezersgestoelte met zitbank en deuren”, ook "losse lezenaars 
op de preekstoel en voor de voorzanger" (P.A. 378, nr. BC 
17). Tot aan de brand was de preekstoel voorzien van een 
eenvoudige houten lezenaar, die dezelfde lijkt als die welke op 
de ontwerptekening van Vixseboxse uit 1892 voorkomt.

73 Bestek en voorwaarden jetc.1, april 1891, 37.
74 Aannemingscontract 24 juni 1891. Het Nieuws van de Dag van 

19 december 1892 meldt "geribt Engelsch cathedraalglas". Omdat 
de glazen van de Muiderkerk al spoedig mikpunt werden van 
de straatjeugd, moest Posthumus Meyjes in 1894 "geel en groen 
glas" bijbestellen, "van ieder 100 stuks” (Notulen Bouwcommissie 
5 juli 1894).

75 A.W. Weissman in De Opmerker 18 maart 1905.
76 Namelijk in de oude stad: De Krijtberg (1881-1883), de St- 

Dominicus (1884-1886), de St.-Nicolaas (1885-1887) en de 
Posthoorn (uitbreiding 1887-1889); en in de omliggende wijken: 
de H.Hart- of Vondelkerk (1870-1880), de St.-Nicolaas en 
Barbara (de Liefde, 1883-1885), de St.-Bonifatius (1884-1886, 
in de directe omgeving van de latere Muiderkerk), de St.-Maria 
Magdalena (1889-1891) en de St.-Willibrordus buiten de Veste 
(transept en schip, 1897-1899). Data naar H.P.R. Rosenberg, 
De I9de-eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland, 's- 
Gravenhage (Staatsuitgeverij) 1972, 114-117.

77 Hieronder de vijf nog nader te noemen kerken voor de Nederd. 
Gereformeerde (dolerende) gemeente, de kerk van de Chr. 
Gereformeerden aan de Bloemgracht (1880), de kerk van de 
Vrije Gemeente aan de Weteringschans (1879-1880), en voorts 
een aantal kleinere kerken, zoals die van de Apostolische 
Gemeente op het Prinseneiland, die in gebruik werd genomen 
op Eerste Kerstdag 1892, één dag eerder dan de Muiderkerk.

78 Zie J.P. Hasebroek, Een nieuwe kerk in een nieuwe buurt. 
Een schets met de pen, Amsterdam (Hoveker & Zoon) 1882, 
20-21.

79 De aanwezigheid van de St.-Bomfatiuskerk in deze buurt speelde 
in de officiële circulaires nog wel een rol, maar de werkelijke 
concurrenten zag men toch in de gereformeerden.

80 "Een gedenkdag ", Predikbeurtenblad 6 april 1892. Het 
"zinnebeeld" is ontleend aan Nehemia’s beschrijving van de 
herbouw van de muren van Jeruzalem door de Joden, waarbij 
de bouwers belaagd werden door de Samaritanen: "Die aan den 
muur bouwden, en die den last droegen, en die oplaadden, 
waren een ieder met zijn ene hand doende aan het werk, en 
de andere hield het geweer." (Nehemia 4:17; Statenvertaling, 
uitgave NBG).

81 Afgedrukt in Vos, Vervulling en verwachting, 5.
82 Amsterdamsche Kerkbode 30 september 1888, naar aanleiding 

van een bericht over de herinstelling van de Commissie voor 
de Twaalfde Kerk in het Predikbeurtenblad van 12 september 
1888. In hetzelfde artikel was men ook al gevallen over een 
stukje van Vos in het Predikbeurtenblad van 22 september: 
"Met hartelijken dankbaarheid ontving ik dezer dagen van 'O 
54’ f300,- voor den bouw der Twaalfde Kerk, en wel met deze 
woorden er bij: 'Moge gelijk de Elfde begonnen werd als 
herinnering aan 't verdrijven der Roomschen, de Twaalfde worden
begonnen onder den indruk der verlossingen......door u herdacht
op 26 Augustus.'
Ik hoop, dat velen met dezen wensch instemmen, overeenkomstig 
het schoone voorbeeld dat ’O 54’ er bij gaf."
De Amsterdamsche Kerkbode: "Welke die verlossingen’ moeten 
heeten, zal ik u wel niet behoeven te herinneren. In ’t verband 
van het bijschrift van 'O 54' zouden wij het aldus het best 
kunnen uitdrukken: 'als herinnering aan 't verdrijven der 
Gereformeerden!'. Och! laat men daarvoor toch geen 
gedenkteeken oprichten; en dat nog wel onder de leuze: ter eere 
van den Naam des Heeren!"
(De genoemde herdenking op 26 augustus betrof een dankdienst 
in de Nieuwe Kerk, waar Vos een rede had gehouden onder 
de titel De bewaring van de vaderlandsche kerk in 1588, 1688 
en 1888 (uitgegeven bij H.G. Bom, Amsterdam, 1888).)
Vos ging echter onverstoorbaar verder met het schrijven van

zulke voor de gereformeerden aanstootgevende stukjes. Zo meldde 
hij in het Predikbeurtenblad van 10 november 1888 enkele 
giften voor de twaalfde kerk, die hem "bijzonder aangenaam" 
waren, o.a. "van M.J.K. eveneens I 1 met een begeleidend 
schrijven, waarin hij krachtig aanspoort om het reeds in 1883 
[!] aangenomen plan uit te voeren, met de hartelijke bede, dat 
oe Heere onze God verhoede dat de doleerenden nog meer 
proselieten of slachtoffers buiten de Muiderpoort voor de snoode 
plannen maken welke .... gesmeed heeft’,
Niet zonder grond kwam de gereformeerde geschiedschrijver van 
de Doleantie, J.C. Rullmann, tot de slotsom: "En zo wete dan 
het nageslacht, dat de twaalfde kerk te Amsterdam (buiten de 
Muiderpoort) gebouwd is als een monument ter herinnering aan 
de verdrijving der Gereformeerden uit de Ned. Herv. Kerk in 
’86." (J.C. Rullmann, De Doleantie in de Nederlandsch 
Hervormde Kerk der XlXe eeuw, derde druk, Kampen (J.H. 
Kok) 1929, 243). 83.Zie over de Amsterdamse Doleantiekerken: 
P.G. Kunst, "Gereformeerde kerkgebouwen in Amsterdam uit de 
fjeriode 1888-1892", Ons Amsterdam 13, nr. 8, augustus 1961, 
252-255; A. de Groot, "De kerkgebouwen van de Doleantie 
1886-1892", R. Steensma, C.A. van Swigchem (red.), 
Honderdvijftig jaar gereformeerde kerkbouw, Kampen (J.H. 
Kok) 1986, 44-59; M. Telgenhof-Otter, "Kerkgebouwen der 
dolerenden: eene genadige voorziening”, C. Augustijn (red.), 
Gereformeerd Amsterdam sedert 1835, Kampen (J.H. Kok) 
1989, 38-54.

Keizersgrachtkerk 
Raamkerk 
Funenkerk + school 
Boomsslootkerk 
Buiten-Amstelk + sch

84 Predikbeurtenblad 3 oktober 1891; geciteerd in de Amsterdam
sche Kerkbode van 18 oktober 1891.

85 Amsterdamsche Kerkbode 18 oktober 1891.
86 Ds. W.F.A. Winckel in De Zuid-Hollandsche Kerkbode 7 januari

1893.
87 Notulen Kerkelijke Kas 14 juni 1889; Gemeentearchief 

Amsterdam, P.A. 743A, nr. 240.
88 G.J. Vos, Vervulling en Verwachting, 31.
89 Notulen van de Commissie "Kerkbouw Buurt IJIJ", 2 oktober 

1893; Gemeentearchief Amsterdam, P.A. 378, nr. 311.
90 Opmerkelijk: ook duurder dan de veel grotere Nieuwe Kerk in 

Katwijk aan Zee, die voor (.78.788,- weliswaar te laag was 
aanbesteed, maar waarvan na een faillissement en andere 
tegenvallers de uiteindelijke bouwkosten (ca.fl 16.000,-) toch nog 
ruim bleven onder de uiteindelijke bouwkosten van de Muiderkerk 
(f.130.000,- a f.140.000,-). Een verschil dat overigens voornamelijk 
toe lu schrijven is aan de lagere loonkosten op het platteland 
(yr. med. prof. dr. J.L. van Zanden).
Prijzen en aantallen plaatsen van de Amsterdamse Doleantie
kerken waren als volgt:

aanbesteed aanneemsom aantal plaatsen 
1888 febr f.45.845,- 1600 a 1700
1888 apr/mei f.48.960,- ca. 1800?
1888 juli f.84.880,- 2400 a 2500
I889apr/juni f.34.625,- ca.1400
1891 maart f.44.572,- 1200 a 1400

91 Vgl. W.G. Overbosch in: 'En een tempel zag ik in haar wél...'. 
Symposium en expositie naar aanleiding van de voltooiing van 
het Utrechtse ’vijf-kerken-plan’. Utrecht 1988, 9 e.v. (ook 
opgenomen in de Mededelingen Prof.Dr. G. van der Leeuw- 
stichting, afl. 64 (1988), 5725 e.v.).

92 G.J. Vos, Vervulling en Verwachting, 18, 42 (noot8).
93 “Offerblokken-praatje”, Wijksignaal rond de Muiderkerk 

november 1971.
94 Ibidem.
95 De Overtoomkerk, uit 1892/1897 en gelegen tegenover de 

Overtoomsesluis in het geannexeerde gedeelte van Nieuweramstel, 
was al in 1952 gesloten en later gesloopt ten behoeve van de 
nieuwbouw van Volkswagen (’Autopon’).

96 Ten onrechte is zij niet in Rosenbergs overzichtswerk 
opgenomen. Komt dit doordat zij (wellicht ten gevolge van 
Vixseboxse’s bescheidenheid) nooit in contemjxiraine 
architectuurwerken is gepubliceerd?

97 De christelijke gereformeerden (stammend van de Afscheiding 
van 1834, in Amsterdam 1835) hadden, na een periode van 
huiskerken, in de 19de eeuw drie kerkgebouwen in Amsterdam.
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Een motief in De Liefde te Amsterdam

Dick Zweers*

Dr. Pierre J.H. Cuypers bouwde de parochiekerk 
van de H.H. Nicolaas en Barbara aan de Bilder- 
dijkstraat in Amsterdam, beter bekend onder de naam 
"De Liefde", van 1883 tot 1885 ter vervanging van 
een eenvoudige lage stenen kerk uit 1785. Het 
nieuwe, zeer ruime gebouw, dat op 20 april 1885 
werd ingewijd, had relatief weinig gekost. Hieraan lag 
de beperkte omvang van de financiële middelen ten 
grondslag. Cuypers ontwierp de kerk met afzien van 
eigen salaris en om de kosten laag te houden is 
uiteindelijk zelfs van de bouw van een transept en 
de oorspronkelijk ontworpen toren afgezien.1

De Liefde is een ruim basilicaal gebouw, waarvan 
het brede middenschip van een houten spitstongewelf 
voorzien is. De lichtopeningen van de lichtbeuk zijn 
per travee als een drietal identieke lancetvensters 
uitgevoerd. Daaronder bevindt zich een blind triforium, 
terwijl de scheibogen rusten op zuilen met lijstkapite- 
len. Deze opmerkelijke combinatie van vormen brengt 
mij, zoals ik hierna zal beargumenteren, tot de 
hypothese dat Cuypers’ restauratieprojecten een inspi
ratiebron voor zijn ontwerppraktijk kunnen zijn geweest.

G. Hoogewoud zegt over De Liefde: "Inwendig 
is deze kerk wellicht bescheiden in de gekozen 
vormentaal: een eenvoudige baksteengotiek, waarin 
lancetvensters voorkomen, een Groningse strengheid, 
die hier gecombineerd wordt met een indrukwekkende 
zuilenrij. De zuilen dragen een indrukwekkende houten 
kap van een formaat dat de middeleeuwse kappen 
van de Oude Kerk te Amsterdam en andere Noord- 
hollandse kerken in herinnering brengt".2

Hoogewoud associëert De Liefde kennelijk met 
kerken uit Noord-Holland en lijkt derhalve te 
suggereren dat eventuele voorbeelden in de regionale 
gotiek gezocht moeten worden. Bij een toetsing van 
deze op zich zeer plausibele gedachte kon ik hiervan 
echter geen concrete voorbeelden vinden. Dit houten 
spitstongewelf komt mijns inziens waarschijnlijk voort 
uit een heel andere Nederlandse bouwschool en is 
door Cuypers, pragmaticus als hij was, bij De Liefde 
als een goede oplossing voor een praktisch probleem 
toegepast. Bij een algemene beschouwing van het 
werk van Cuypers valt namelijk op, dat hij een 
uitgesproken voorkeur had voor stenen gewelven, zelfs 
als het zeer brede hoofdbeuken betrof zoals de St. 
Willibrordus-buiten-de-Veste.3 Deze voorkeur blijkt 
verder uit het feit dat ’Cuyperskerken’ met stenen

gewelven voorkomen in streken waar in de 
middeleeuwen vrijwel uitsluitend houten tongewelven 
werden toegepast. Een consequente oriëntatie op de 
regionale bouwscholen, die zo sterk het beeld van 
de middeleeuwse kerken bepalen, is in het werk van 
Cuypers bepaald niet aan te wijzen.
Technisch was inmiddels vrijwel elk soort constructie 
uitvoerbaar, hetgeen in de middeleeuwen ondenkbaar 
was. Indien Cuypers dan ook in de onderhavige Am
sterdamse kerk voor een houten spitstongewelf kiest, 
is dat mijns inziens niet zozeer vanuit de behoefte 
aansluiting te vinden bij een regionale gotische 
(specifiek-Hollandse) traditie, als wel uit praktische 
overwegingen: de lage bouwsom - een houten tonge
welf is goedkoper dan een stenen - en de vereiste

H.H. Nicolaas en Barbara. ’De Liefde’, interieur naar het orgel. 
Opname uit 1978: Nederlands documentatie Centrum voor de 
Bouwkunst, Amsterdam.

ruimte - een houten tongewelf geeft de mogelijkheid 
met een lichte fundering een brede middenbeuk te 
maken, hetgeen ideaal was voor een grote parochie
kerk.

In dit verband zou ik de aandacht willen vestigen 
op het gegeven, dat het atelier van Cuypers zich in 
de jaren 1881-’82, dus onmiddellijk voorafgaand aan 
de ontwerpactiviteiten voor De Liefde, heeft bezig 
gehouden met het opmeten van de laatgotische St. 
Willibrorduskerk van Deurne ten behoeve van een 
ingrijpende restauratie, welke tevens een vergroting 
en verbouwing inhield.4 De vormen van met name 
het schip van deze kerk wil ik hier nader bespreken. 
De boven omschreven opbouw van de lichtbeukwand 
van De Liefde vinden we namelijk terug in de opme- 
tingstekeningen die Cuypers van de authentieke toe
stand van het schip van deze Brabantse dorpskerk 
maakte. Dat deze vormen niet op zichzelf stonden, 
bewijzen de naburige kerkgebouwen van Bakel, 
Geffen, Helmond*, Lage Mierde, Lierop*, Lieshout*, 
Nuenen*, Rosmalen, St. Oedenrode*, Someren*, 
Stiphout*, Stratum*, Tongelre* en Veghel*. 5 
( )* = afgebroken)

In de kerk van Deurne bestaat de lichtbeukwand 
uit zuilen die voorzien zijn van een lijstkapiteel, 
waarop de eenvoudig geprofileerde scheibogen rusten. 
Daarboven bevonden zich, vóór de vergroting, per 
travee drie even hoge spitsboogvensters, waarboven 
een houten tongewelf. Een blind triforium, zoals we 
dat in de Amsterdamse kerk vinden, ontbrak hier (zie 
tekening. Dit heeft te maken met het feit, dat de 
scheibogen in Deurne tot de bovenzijde van de 
houten gewelven boven de zijbeuken, dus tot hoog 
in de kapzone van de zijbeuken reikten, terwijl 
Cuypers er in De Liefde, zoals gangbaar, voor koos 
om de zijbeuken van stenen gewelven te voorzien, 
die aan de zijde van het middenschip op de arcaden 
rusten, welke daardoor slechts de hoogte van de 
buitenmuren konden krijgen. Daardoor ontstond er in 
de kerk in de hoofdstad vanzelfsprekend ruimte tussen 
de kruinen van de scheibogen en de vensters van 
de lichtbeuk. 6

Blijkbaar beviel deze combinatie in De Liefde het 
atelier van Cuypers (zoon en leerlingen) en anderen 
zozeer, dat deze hierna nog meermalen is toegepast, 
waarbij opvalt, dat het motief veelal samengaat met 
een vieringstoren. De zoon van Pierre, Josef, bouwde 
in 1889-’91 de St. Urbanuskerk in Nes aan de 
Amstel, waar we dezelfde drie elementen aantreffen.7 
Iets daarvan vindt men dan in dezelfde jaren terug 
bij de St. Maria Magdalena in Amsterdam, waar een 
soortgelijk enorm houten spitstongewelf met een serie 
- ditmaal een kwartet - gelijkvormige lancetvensters 
per travee gecombineerd wordt.8 Ook een van 
Cuypers bekendste leerlingen, Cornelis Franssen, 
maakte meermalen gebruik van genoemde combinatie.9

Het bovenstaande betoog zou tot de conclusie 
kunnen leiden, dat bij De Liefde sprake is van een 
duidelijk geval van navolging. Of deze conclusie 
valabel is, zou uit verder onderzoek moeten blijken.

Kerk te Deurne, perspectief, gravure 1738.

Lengtedoorsnede van de St. Willibrorduskerk te Deurne. 
Uit: Mededelingen van de Rijks-adviseurs voor de 
Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 2e deel.

Het is in dit verband wellicht mogelijk een vergelijking 
te maken met de ontwerpgeschiedenis van de H.H. 
Ewaldenkerk te Druten in het Land van Maas en 
Waal. Deze kerk, ontworpen in 1874, vertoont in haar 
vormgeving (die overigens geheel anders is dan die 
van De Liefde) opmerkelijke overeenkomsten met de 
door Cuypers in hetzelfde jaar gerestaureerde 
middeleeuwse St. Martinuskerk te Princenhage bij 
Breda.
Een probleem bij deze conclusie is, dat Cuypers 
reeds in 1869 (dus twaalf jaar voor hij in Deurne 
actief werd), de St. Martinuskerk te Dokkum ontwierp 
met in het schip en het transept diezelfde combinatie 
van tongewelf en -vier- gelijke lancetvensters per 
travee. Voorzover nu bekend, zijn alle andere 
onderling verwante voorbeelden na Cuypers’ 
werkzaamheden in Deurne tot stand gekomen en staat 
de Friese kerk wat dit betreft in het oeuvre van
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van resp. de St. Willibrorduskerk te Deurne (links) en 'De

Cuypers in chronologisch opzicht geïsoleerd. Dit maakt 
het onwaarschijnlijk dat de genoemde voorbeelden aan 
Dokkum zijn ontleend, maar roept wel de vraag op 
hoe Cuypers op het idee gekomen is, deze vormen 
reeds zo vroeg in het noorden toe te passen. 
Bedoeld onderzoek zou mede het antwoord op deze 
vraag kunnen geven.

Hoewel De Liefde wellicht niet tot de hoogtepunten 
in het werk van Cuypers gerekend kan worden, neemt 
deze kerk daarbinnen wel een opmerkelijke plaats in. 
Zij lijkt een belangrijke schakel te vormen tussen een 
regionale middeleeuwse bouwschool en een reeks van 
Kerken van Cuypers en zijn geestverwanten in het 
gehele land. Na de betreurenswaardige afbraak van 
de voor het stadsbeeld zo belangrijke St. Vincentius 
aan de Jacob van Lennepkade wordt nu het vonnis 
voltrokken aan De Liefde. Bovenstaande verhandeling 
doet in zijn beknoptheid geenszins recht aan het 
belang van het fraaie gebouw en zijn rijke geschie
denis en, daarmee samenhangend, inventaris, waarvan 
de bestemming onduidelijk is. Met bezorgdheid vragen 
wij ons af waar de fraaie tegeltableaus waarop de 
Kruisweg is afgebeeld, de beglazing, het Adema-orgel 
en de preekstoel zullen belanden.

*) Met dank aan Ab Warffemius, Job van Nes en Erik de Reus. 
D.J.K. Zweers is bouwhistoricus en restaurabebouwkundige.
Hij schreef onlangs, samen met Jan Scheirs, een deel van een 
serie van vier mooi geïllustreerde boekjes - in opdracht van de 
Stichting Bikse Torensteun, die zich ten doel slelt de toren te 
herstellen met de titel: Bouw en geschiedenis van de toren 
van Hilvarenbeek.
Dit is te bestellen door sterling op:
Rabobank: refcnr. 12.23.93.759 van f. 9,75 o.v.v "ONDER DE 
TOREN* en genoemde titel

Noten

1. Vgl. G. Hoogewoud, J.J. Kuyt en A. Oxenaar, P.J.H. Cuypers 
en Amsterdam. (Gebouwen en ontwerpen 1860-1898), Assen 
1985, p. 64 e.v.
2. Hoogewoud, Kuyt en Oxenaar, o.c. (1), p. 64
3. Hoogewoud, Kuyt en Oxenaar, o.c. (1), p. 45 e.v.
4. Zie:Kunstreisboek voor Nederland, Amsterdam 1977, p. 598, 
en Mededelingen van de Rijksadviseurs voor de Monumenten 
van Geschiedenis en Kunst, Den Haag 1921, p. 65-74.
5. Vlg. W. van Leeuwen, Langs de oude Brabantse kerken, deel 
I (oostelijk Brabant), Baarn 1974, alsmede de desbetreffende 
afbeeldingen in: Het schetsenboek van Hendrik Verhees, (bew. 
door J. van Laarhoven), Den Bosch 1975.
6. Daar het schip door Cuypers zelf naderhand ingrijpend verbouwd 
is, moet men, om een goede indruk van de oorspronkelijke situatie 
te krijgen, thans te rade gaan bij het schip van de kerk van Bakel, 
wat aan dat van Deurne sterk verwant is.
7. Zie: H.P.R. Rosenberg, De I9de-eeuwse kerkelijke bouwkunst 
in Nederland, Den Haag 1972, p. 213, afb. 174.
8. Zie afb. bij Hoogewoud, Kuyt en Oxenaar, o.c.fl), p. 76.
9. O.M. in Weurt, 31 Andreas (1895-’98); zie A.G. Schulte (De 
Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst) Hef Rijk 
van Nijmegen (westelijk gedeelte), Den Haag 1982, p. 35 e.v.; 
in Ooy, SI Huoertus (1904); Zie A.G. Schutte (De Nederlandse 
Monumenten van Geschiedenis en Kunst), Hef Ri/k van Nijmegen 
(postelijk gedeelte), Den Haag 1983, p. 229 e.v.; in Appelfern, 
St. Servatius (1906); Zie A.G. Schulte, (De Nederlandse 
Monumenten van Geschiedenis en Kunst), Hef Land van Maas 
en Waal, Den Haag 1986, p. 328 e.v.
Jan Stuyt gebruikte het nogmaals toen hij met Josef Cuypers in 
1901/1902 de St. Laurerifius in Ginneken ontwierp. Nicolaas 
Molenaar gebruikte verwante motieven in zijn kerken te Westervoort, 
St. Werentridus (1913) en de Weere, St. Lambertus (1905/1907, 
ten onrechte wel vermeld onder Lambertschaag).
Andere voorbeelden zijn: O.L. Vrouw van Rozenkrans? aan de 
Rotterdamse Provenierssingel, de H.Hartkerk* aan de Krayenhofflaan

Ginnekenweg in Breda (1901, P.J van Genk) en de St. Agnes aan 
de Beeklaan in Den Haag (1901, Margry en Snickers);
(*) = afgebroken)
Zie ook: X Kalf, De Katholieke kerken in Nederland, Amsterdam 
1906, in passim en P. Karstkarel, R. Terpstra en A. Warffemius, 
catalogus ter gelegenheid van een in 1977 gehouden reeks 
tentoonstellingen: Nicolaas Molenaar, Sneek 1950 - 's Gravenhage 
1930.

Boekwerk

Kanttekening bij: Eveline Botman, Petra van den Heuvel,
Het tekeningenarchief van A.N. Godefroy Architectuurtekeningen 1841-1896,

Nederlands Architectuurinstituut Rotterdam, 1989

ISBN 90-72469-11-9.

Hoe zou het tekeningenbezit van het Nederlands 
Architectuurinstituut te Rotterdam er hebben uit gezien 
als niet op 6 maart 1914 een groot deel van het 
archief en de tekeningencollectie van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst door een brand in het 
maatschappelijk gebouw in de as was gelegd? Was 
deze catastrofe voor de Nederlandse architectuurge
schiedenis niet geschied, dan zou het nieuwe insti
tuut te Rotterdam kunnen bogen op een collectie 
architectuurtekeningen die niet voor die van het RIBA 
te Londen of die van de Architekten-Verein te Berlijn 
hoefde onder te doen.
Desalniettemin bezit het Architectuurinstituut een 
collectie architectuurtekeningen van hoge kwaliteit, die 
-voor zover ze afkomstig zijn uit de collectie van de 
Maatschappij- de brand hebben overleefd. Het is een 
heuglijk feit dat het Architectuurinstituut een begin 
heeft gemaakt met de ontsluiting daarvan. Dat men 
zich -terecht- niet beperkt tot de tekeningencollectie, 
blijkt uit de inventaris die in 1988 als eerste werd 
gepubliceerd: die van het archief van de Maatschappij. 
De uitgave heeft tot dusverre weinig aandacht gekre
gen. Ten onrechte omdat de auteurs, Ineke Zwaan 
en Jan Faber, beiden architectuurhistorici met een 
archiefwetenschappelijke achtergrond, een voorbeeldige 
inventaris hebben afgeleverd, die voor het onderzoek 
naar de 19de-eeuwse architectuur van groot belang 
is.

In 1989 volgde de publicatie Het tekeningenarchief 
van A.N. Godefroy. Architectuurtekeningen 1841-1896, 
geschreven door E. Botman en P. van den Heuvel 
als resultaat van een samenwerking, gericht op de 
19de-eeuwse bouwkunst, van het Nederlands Archi
tectuurinstituut met de Vakgroep Kunstgeschiedenis 
en Archeologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Tegelijkertijd waren de in dit boek beschreven teke
ningen te bezichtigen in de tijdelijke behuizing van 
het Architectuurinstituut te Rotterdam, zodat het boek 
tevens dienst deed als catalogus bij de tentoonstel
ling.
Als proeve van de hoge intrinsieke kwaliteit van het 
tekeningenbezit van het Architectuurinstituut is de 
keuze van A.N. Godefroy (1822-1899) zondermeer 
een gelukkige geweest. Van Godefroy is bekend dat 
hij het ’tekenen’ als belangrijk onderdeel van het 
architectonisch handwerk zag. Hij had er dan ook een 
hoge graad van virtuositeit in bereikt. Reeds bij zijn 
inzending op de allereerste prijsvraag van de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1842 
prees de jury niet alleen Godefroy’s gevoel voor 
"harmonie en smaak, gepaard aan eenvoudigheid, 
goede proportie en een goed beginsel van zamenstel- 
ling", maar vooral ook de tekentechnische kwaliteit. 
"Fraai geteekend, met veel verdienste", zo luidde het 
oordeel van de jury. Deze hoge kwaliteit wist Gode
froy over een groot aantal jaren vast te houden. Op 
de grote overzichtstentoonstelling in 1867, ter ere van
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het 25-jarig jubileum van de Maatschappij, was het 
Godefroy die met verreweg het grootste aantal (om 
precies te zijn 73) tekeningen was vertegenwoordigd. 
Vele daarvan waren 122 jaar later te Rotterdam te 
zien. Terecht was Godefroy er trots op de detail- 
tekeningen van zijn ontwerpen niet door bureaumede
werkers te laten maken maar zelf uit te voeren.

Reeds vanaf het begin van zijn loopbaan blijkt 
Godefroy gegrepen door de idealen van de Berlijnse 
Schinkelschool. Dit zal zeker ook gestimuleerd zijn 
door zijn vroeg gestorven leermeester Isaac Warn- 
sinck (1811-1857). In 1845, het jaar dat Godefroy in 
zijn bureau aantrad, verklaarde Warnsinck bij zijn 
presentatie in de Bouwkundige Bijdragen van de door 
hem ontworpen kerk te Wilhelminadorp, dat hij: 'bij 
het zamenstellen van dit ontwerp het oog gevestigd 
hield op vele der fraaye ontwerpen van den eeuwigen 
Schinkel die, ons bedenkens, met het schoonste 
gevolg de genoemde [galerijjvorm bij veele van zijn 
geniale gewrochten heeft gevolgd’.
De opvattingen van Schinkel waren goed toegankelijk 
voor Nederlandse architecten door de prachtige publi- 
katie van Schinkels Sammlung Architektonische Ent
würfe. Ook zijn -voornamelijk Berlijnse- ’Schüler’, 
Hitzig, Strack, Persius en Stüler werden in Nederland 
zorgvuldig bestudeerd aan de hand van de publica
ties van de Berlijnse ’Architekten-Verein'. Uit de inven
tarislijst van boeken, plaatwerken en tijdschriften die 
door Godefroy aan het eind van zijn leven aan de 
bibliotheek van het Rijksmuseum zijn geschonken, 
blijkt dat deze hierop bepaald geen uitzondering 
maakte. De meer dan 80 titels, waaronder vele zeer 
kostbare, die rechtstreeks in verband staan met 
Schinkel en zijn Berlijnse school, vormen een indruk
wekkende documentatie van de toenmalige Schinkel- 
receptie in Nederland.
Sterk bepalend voor de grote invloed die Schinkel 
uitoefende, is de vooraanstaande plaats die de bestu
dering van de architectuurgeschiedenis bij de theorie
vorming over de moderne bouwkunst bij hem inneemt. 
In de ban van het dan opkomend historisch besef 
ervaarde men nu niet alleen de eigen plaats in de 
loop van de (architectuur)geschiedenis, maar ook de 
noodzaak de continuïteit van het verleden zelf voort 
te zetten en verder te ontwikkelen. Het moderne 
adagium: ’II faut être de son temps’ en de roep om 
’Zeitgemäß’ te zijn, weerklonk niet alleen in het ons 
omringende buitenland, maar werd ook door Godefroy 
in de Bouwkundige Bijdragen menig maal vertolkt. 
In deze opvatting was geen plaats voor imitatie van 
versleten academische vormen: de nauwkeurige studie 
van de architectuurgeschiedenis als hulpwetenschap 
voor de moderne bouwkunst diende het a-historische, 
dogmatische classicisme van de ordenboeken te 
verdringen. Dit historistische beeld van de (architec
tuurgeschiedenis als inspirerende traditie vormde de 
basis van Godefroys bouwkunstopvattingen: een 
artistieke modificatie van het historische vormenarse- 
naal. Tot ver in de jaren zestig wijst Godefroy op het 
voorbeeld van Schinkel en de Duitse kunstkritiek in 
het algemeen, die volgens hem voor Nederland veel 
vruchtbaarder waren dan de Franse of Engelse 
prestaties op dit gebied. Typerend voor de 
consistentie in het denken van Godefroy is dat hij 
in de jaren zeventig, op een moment dat hij de

vormentaal van de Duitse Schinkelschool al achter 
zich heeft qelaten, toch dit historisch concept trouw 
blijft.
Zijn interesse in de historische bouwkunst komt ook 
naar voren bij Godefroys intensieve bemoeienis met 
de uitgave van Afbeeldingen van Oude Bestaande 
Gebouwen, die -onder auspiciën van de Maatschappij 
vanaf 1854 in losse afleveringen verschenen. Essen
tieel is dat het hier voorbeelden van Nederlandse 
bouwkunst betreft. Een soortgelijke uitgave -alleen dan 
veel systematischer- verzorgde in Frankrijk César 
Daly: Motifs historiques d’architecture et de sculpture 
d’ornement. De prospectus van dit werk werd ver
taald door Godefroy en in 1867 gepubliceerd in de 
Bouwkundige Bijdragen. Dalys werk was niet zozeer 
bedoeld voor oudheidkundigen als wel in de eerste 
plaats voor eigentijdse architecten. In de prospectus 
wordt dan ook een analyse van de contemporaine 
bouwkunst gegeven. Hierin en in andere publicaties 
ontpopt Daly zich als een ’eclecticist’. Kenmerkend 
daarvoor zijn openheid ten opzichte van vroegere 
bouwstijlen, het ontlenen van het nuttige aan het 
verleden en een zeker pragmatisme ten opzichte van 
de opdrachtgever. Eclecticisme was voor Daly geen 
doel op zichzelf. De eigen tijd, een periode van 
gisting en overgang, kon in zijn ogen geen nieuwe 
bouwstijl voortbrengen. In de late jaren zestig en in 
de jaren zeventig onderging Godefroy -en in nog 
sterkere mate zijn tijdgenoot J.H.Lehman- de invloed 
van Daly.
Parallel met zijn carrière als bouwmeester liepen 
Godefroys bemoeienissen met de Maatschappij, waar
van het ideaal: ’de bevordering der bouwkunst’ in 
Godefroys leven en werken centraal stond. Als begin
nend architect en lid vanaf de oprichting in 1842 
nam hij met succes deel aan de eerste prijsvragen. 
Door toedoen van Warnsinck werd hij in 1848 be
noemd tot redactielid van de Bouwkundige Bijdragen. 
Na de dood van zijn leermeester in 1857 tot zijn 
aftreden in 1866 domineerde Godefroy dit tijdschrift. 
Praktisch tegelijkertijd bekleede hij bestuursfuncties 
in de vereniging. In 1851 werd hij lid van het be
stuur, in 1853 secretaris (als opvolger van Warnsinck) 
en in 1862 voorzitter. In 1867 wenste hij niet herko
zen te worden; zijn opvolger werd J.H.Lehman. Ook 
na zijn aftreden bleef hij zich intensief bemoeien met 
de vereniging. Wanneer de redactie een blunder 
beging, werd zij daarvoor op de vingers getikt door 
de perfectionist Godefroy. En op de Algemeene 
Bijeenkomsten van Leden, waar men over allerlei 
zaken die met de bouwkunst in verband stonden, 
discussieerde, bracht hij zijn mening menig maal te 
berde. Als blijk van zijn liefde voor de Maatschappij 
vermaakte hij aan het eind van zijn leven bij testa
ment een bedrag van f500,- als bijdrage in de kosten 
van het Maatschappelijk gebouw (in 1883 aan de 
Amsterdamse Marnixstraat gebouwd door de architec
ten Schill en Haverkamp). Ook zijn tekeningen en 
ontwerpen legateerde hij aan de Maatschappij, een 
collectie die veel omvangrijker was dan de in de 
catalogus getoonde 88 bladen. Van datgene wat er 
van dit legaat rest, zijn de zeer fraaie ontwerpschet- 
sen van niet-uitgevoerde projecten en van inzendin
gen voor prijsvragen van de Maatschappij opmerkelijk. 
Verder is dit legaat uniek vanwege de belangrijke 
collectie geaquarelleerde reconstructie- en documenta-

Catnr. 1 Verso: Studietekening van proportieverhoudingen, inkt en waterverf op papier, 519x670 mm. r.o. A.N.Godefroy archt. 
Amsterdam 9 febry 1894.

betekeningen van ’Oud-Hollandsche’ gebouwen, voor
namelijk daterend uit de late jaren tachtig en de 
jaren negentig.

Het restant van dit legaat staat centraal in het 
boek van Eveline Botman en Petra van den Heuvel. 
De catalogus van de tekeningen vormt daarvan het 
meest substantiële gedeelte. Verder bevat het boek 
een inleiding geschreven door Erik de Jong, een 
korte biografie en twee essays getiteld: ’Godefroy en 
zijn tijd’ en 'Het archief Godefroy’. In het laatste 
essay wordt ingegaan op de tekenmethoden van 
Godefroy. Een aantal bijlagen, waar mee afgesloten 
wordt, lijkt vooral van nut voor verder onderzoek. 
Zoals gezegd getuigt het hierin gepresenteerde mate
riaal, dat de omvangrijke periode 1841-1896 omvat, 
van een zeer hoge kwaliteit. Hetzelfde kan gezegd 
worden van de uitgave. De vormgeving door Arlette 
Brouwers is verzorgd en fraai. De kwaliteit van de

reprodukties is van een niveau dat men van een 
uitgave van een dergelijk instituut mag verwachten. 
Zorgvuldig is steeds het hele blad, dus inclusief 
kader en eventuele rafelige randen, weergegeven. 
Ook de keuze van de samenstellers om een fors 
aantal van de fraaiste afbeeldingen behalve in 
zwart/wit ook in kleur te reproduceren is consequent 
en prijzenswaardig. Overigens moet vermeld worden 
dat men zich niet heeft bezondigd aan de akelige 
gewoonte om tekeningen wel te beschrijven, maar 
niet af te beelden. Een staaltje van een dergelijke 
bezuinigingswoede vormt de (tentoonstellings)catalogus 
over het Neo-classicisme in Nederland, die tegelijker
tijd uitkwam met de catalogus over Godefroy. Al met 
al kan men stellen dat deze publikatie van het Archi
tectuurinstituut qua vormgeving kan wedijveren met 
de werken uit de RIBA Drawings Series, die dan ook 
mogelijk als voorbeeld dienden.
De aandacht voor de vormgeving mag echter niet
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ten koste gaan van de inhoud, hetgeen onzes inziens 
hier wel enigszins het geval is. Het lijkt er op of de 
redactie niet teveel tekst in het boek wilde. De 
essays -waar wij straks nader op ingaan- zijn dan 
ook wel erg kort uitgevallen en in de catalogus zijn 
niet alle opschriften die zich op de tekeningen bevin
den, vermeld. (Neem de interessante opmerkingen 
op een tekening van de beurs van Zocher, Cat nr.
2 rechterblad verso.)
Afgezien hiervan is de beschrijving van de tekeningen 
zeer zorgvuldig gedaan. De opzet en uitvoering 
hiervan kunnen als maatstaf gelden voor elke komen
de publikatie op het gebied van de architectuurteke- 
ning. De auteurs hebben niet gekozen voor een 
chronologisch overzicht van de tekeningen. Dit was 
ook niet goed mogelijk, omdat Godefroy in later tijd 
menigmaal een tekening vervaardigde op de achter
zijde van oudere tekeingen. De redactie heeft geko
zen voor een ordening naar soort: studietekeningen, 
ontwerptekeningen, presentatietekeningen, opmetings- 
tekeningen en reconstructietekeningen. Deze catego
rieën volgen, aldus de samenstelsters, wel het ver
loop van Godefroys carrière. Binnen deze categorieën 
is weer de chronologie aangehouden. Onzes inziens 
is de keuze voor de categorieën geslaagd, maar levert 
dit tegelijkertijd ook enige problemen op. De auteurs 
geven zelf reeds aan dat het niet altijd even een
voudig was tekeningen logisch in een categorie onder
te brengen. Desondanks moet er toch wel een vraag
teken 'geplaatst worden bij het onderbrengen van de 
tekeningen gemaakt voor de diverse prijsvragen van 
de Maatschappij bij de categorie ontwerptekeningen. 
Juist deze prijsvragen waren -conform de goede 
academische traditie op dit terrein- expliciet niet 
bestemd voor een bestaande locatie noch voor daad
werkelijke uitvoering. De Maatschappij schreef de 
prijsvragen uit om jonge architecten te stimuleren en 
naamsbekendheid te geven. Oftewel: zij waren dus 
eerder een ideaal en ’krachtig middel tot studie’ en 
vormden -zeker in het geval Godefroy- een eigen 
categorie. Ook de categorieën ’reconstructie- en 
opmetingstekening’ leveren in het geval van Godefroy 
de nodige problemen op. Zo verstaan de auteurs 
onder een opmetingstekening: ’tekening gemaakt op 
basis van een bestaande opmeting, of op basis van 
een door Godefroy zelf uitgevoerde opmeting, van 
een bestaand gebouw’. In zeer veel gevallen betreft 
het echter geen opmeting, maar schetsen uit de 
losse hand, waarbij de maker zich niet bekommerde 
om het waarheidsgetrouw afbeelden van de bouw
werken. Integendeel: vaak wijzigde hij bewust details 
en proporties, conform zijn eigen esthetische voorkeu
ren. Met betrekking tot cat.nrs. 42 en 43 geven de 
auteurs nota bene het volgende citaat van Godefroy: 
’Beide heb ik op het oog geteekend, en sta dus 
volstrekt niet in voor de nauwkeurigheid’. Ook teke
ningen naar foto’s kunnen bezwaarlijk bestempeld 
worden als opmetingstekeningen. Evenals bij de 
opmetingstekening suggereert het epitheton bij de 
categorie 'reconstructie’-tekening een grotere natuur
getrouwheid dan bij Godefroy in werkelijkheid vaak 
het geval was. Verder is de scheidslijn tussen recon
structie- en opmetingstekening niet altijd even duide
lijk. Voor beide categorieën baseerde Godefroy zich 
vaak op oudere tekeningen, dat wil dus zeggen op 
een oudere toestand van het gebouw.

Als lid van de redactie van de Bouwkundige Bijdra
gen was Godefroy in de jaren vijftig belast met het 
verkleinen van tekeningen ten behoeve van het tijd
schrift en de uitgave Afbeeldingen van Oude Bestaan
de Gebouwen. Dit was het geval met cat.nrs. 37 en 
38. De tekeningen behoren volgens de auteurs tot 
verschillende categorieën, terwijl het in beide gevallen 
gaat om het overnemen van een bestaande tekening 
ten behoeve van een publikatie.
Ook valt het te betreuren dat die bladen waarvan 
volgens de auteurs de herkomst uit het archief (vrij
wel) zeker is, niet ook hier, omwille van de volledig
heid gepubliceerd zijn.
Merkwaardig is verder dat de enige afbeelding die we 
aantreffen van een niet in het archief vertegenwoor
digd uitgevoerd ontwerp, nl. het verenigingsgebouw 
van de Nederlandse Yachtclub te Rotterdam (1850- 
1851) (thans museum voor Volkenkunde) niet het 
oorspronkelijk ontwerp weergeeft, maar de toestand 
van dit hoogtepunt uit Godefroys oeuvre na een 
ingrijpende en verminkende verbouwing!
Misschien is het een goed idee dat het Architectuur
instituut naar aanleiding van bovengenoemde proble
matiek komt tot de uitgave van richtlijnen voor het 
beschrijven en uitgeven van architectuurtekeningen, 
zoals die reeds bestaan voor de uitgave van 
historische documenten en archiefstukken.

In vergelijking met het catalogusgedeelte stellen 
de theoretische inleidingen wel enigszins teleur. Zelfs 
als er rekening gehouden wordt met de omstandig
heid dat er hier sprake is van een ontsluiting van 
een bestaand archief en dus niet van een oeuvre- 
catalogus, dan nog doen de 3/4 pagina ’biografie’ en 
de 3 1/2 pagina ’Godefroy en zijn tijd’ die volgen op 
het overigens informatieve voorwoord wel erg mager 
aan. Hier is naar ons idee duidelijk sprake van een 
gemiste kans. Tijdens een groot gedeelte van Gode
froys carrière hebben zich op maatschappelijk en 
architectonisch gebied fundamentele veranderingen 
voorgedaan. Over vele aspecten daarvan heeft Gode
froy zich in de Bouwkundige Bijdragen onomwonden 
en met grote duidelijkheid uitgelaten, getuige ook de 
nuttige bijlage V, met publicaties van Godefroy in de 
Bouwkundige Bijdragen. Opvallend is het grote aantal 
artikelen van architectuurtheoretische of architectuur
historische aard uit de jaren zestig. Kennelijk heeft 
hij deze tijd gebruikt voor een intellectuele verdieping, 
die ook zijn weerslag vond in levendige bijdragen 
aan de discussies op de Algemeene Bijeenkomsten 
van Leden.
Helaas is door de auteurs weinig bronnenonderzoek 
verricht. De gegevens voor de biografie en de schets 
van het tijdsbeeld zijn grotendeels ontleend aan se
cundaire literatuur, zoals de necrologie door A.W. 
Weissman in De Opmerker van 1900. Deze aanpak 
wreekt zich door enige onevenwichtigheden in de 
inleidende teksten.
De eerste helft van Godefroys leven en werken wordt 
-zoals we hierboven gezien hebben: terecht- geplaatst 
in het kader van de receptie van de opvattingen van 
de Berlijnse Schinkelschool. Het moet dan ook enige 
verbazing wekken, wannneer in dezelfde bijdrage 
wordt beweerd dat deze voorkeur van Godefroy 
ingegeven zou zijn door praktische motieven. De 
Franse en Italiaanse tradities in de schone bouwkunst,

aldus de inleidsters, zouden eigenlijk door Godefroy 
hoger aangeslagen worden dan de toenmalige 
moderne Duitse theorieën. Geldgebrek en de daardoor 
noodzakelijke soberheid van de Nederlandse 
bouwpraktijk zouden hem uiteindelijk in de richting van 
Schinkel en Von Klenze hebben gedreven. De 
gehanteerde bron voor dit alles: A.W.Weissman, een 
van de grootste praatjesmakers uit de Nederlandse 
architectuurgeschiedenis! Dat het bovenstaande 
Weissmans mening anno 1900 is geweest, hoeft ons 
niet te verbazen: wel, dat deze mening, ondanks 
eerder getoonde kennis en inzichten, door de auteurs 
als de hunne wordt overgenomen.
Ook de tekening van het tijdsbeeld blijft op deze 
manier steken in algemeenheden. De rol en betekenis 
van Godefroy hierin worden niet overal even duidelijk 
geschetst. Beter ware geweest hiervoor iets meer 
plaats in te ruimen. Zodoende had het beeld van het 
architectonisch klimaat ten tijde van Godefroy 
ontwikkeld kunnen worden vanuit een precieze pro
bleemstelling, zoals bijvoorbeeld de professionalise
ring van het architectenberoep of de veranderende 
relatie tussen kunst, techniek en ambacht, om maar 
eens iets te noemen.

Hoe belangrijk een goed beeld van het architec
tonisch klimaat met inachtneming van de chronologie 
is, kan geïllustreerd worden aan de hand van

Cat nr. 29* Ontwerptekening van de verbouwing van een 
restaurant/sociëteit in oe Kalverstraat te Amsterdam, inkt en 
waterverf op papier, 754x540mm. r.o. A.N.Godefroy arch. 
Amsterdam, 4 april 1873.

Godefroys houding ten opzichte van de ’Hollandse 
Renaissance’. Deze stijl was sedert de jaren tachtig 
zo geliefd dat het land werd volgezet met navolgingen 
daarvan. Ook binnen de Maatschappij manifesteerden 
aanhangers van de neo-renaissance zich. Erik de 
Jong wijst in zijn inleiding op het belang van de 
reorganisatie van de Maatschappij, waartoe in 1880 
besloten werd en die in 1881 in werking trad. Een 
belangrijke wijziging was -naast de uitgave van het 
Bouwkundig Weekblad en de stichting van een 
Maatschappelijk gebouw- dat de aanhangers van de 
neo-renaissance (Muysken, De Kruyff c.s.) het bestuur 
en de hele vereniging gingen domineren. Hun 
esthetische voorkeur kwam tot uitdrukking in de stijl 
van het nieuwe Maatschappelijk gebouw: een strakke 
navolging van de Hollandse bak- en bergsteen 
architectuur uit de 17de eeuw. Door opmerkin-gen als 
op p. 41, waar gesteld wordt dat Godefroy in de 
jaren zestig de oud-Nederlandse bouwkunst propa
geerde als basis voor een eigen Nederlandse stijl 
en de ruime aandacht in de inleiding voor het Maat
schappelijk gebouw, zou de indruk gewekt kunnen 
worden dat dit bouwwerk beantwoordde aan de 
esthetische idealen van Godefroy die hij reeds in 
de jaren zestig verwoordde. Hoewel Godefroy -en ook 
iemand als J.H. Leliman- in de jaren zestig een 
grote belangstelling koesterde voor de Hollandse 
renaissance, pleitte hij niet voor een ’revival’ van deze 
stijl. Hij was een fervent tegenstander van het zich 
eenzijdig richten op een bouwstijl. De houding van 
Godefroy in de jaren zestig en zeventig ten opzichte 
van de Hollandse renaissance verschilt dan ook 
fundamenteel met die der neo-renaissancisten. Wat 
hem aansprak in de Hollandse renaissance was naast 
het bouwen in baksteen vooral ook de oorspronkelijk
heid van architecten als Hendrik de Keyzer: het vrij 
omgaan met het klassieke ordenapparaat. Evenals in 
zijn ’Schinkeljaren’ ging het hem niet om letterlijk 
navolgen, maar om bouwen ’in de geest van’. Als 
voorbeeld uit de bouwpraktijk moge Godefroys 
gevelontwerp voor een pand aan de Amsterdamse 
Kalverstraat uit 1873 gelden. Enkele motieven zijn 
ontleend aan de Hollandse renaissance, maar het 
pandje vormt geenszins een letterlijke navolging van 
deze stijl. Natuurlijk is de herwaardering van de 
Hollandse renaissance door architecten als Godefroy 
en Leliman, maar ook door lieden als Thijm en 
Cuypers, van essentiëel belang voor de opbloei van 
de neo-renaissance in de jaren tachtig. Maar hoe 
Godefroys mening over deze stroming luidde is ons 
althans niet bekend.

Het Architectuurinstituut heeft een prijzenswaardig 
initiatief genomen door het ontsluiten van het 
tekeningenarchief van Godefroy. Het meest 
waardevolle deel van het boek wordt gevormd door 
de catalogus, dat als maatstaf kan gelden voor 
komende catalogi op het gebied van de architectuur- 
tekening. Architecten van het kaliber Godefroy 
verdienen echter wel een meer uitvoerige inleiding. 
Deze catalogus geeft dan ook de aanzet tot, maar 
doet tevens verlangen naar de definitieve biografie 
over A.N.Godefroy.

T.J.B/ C.P.K.
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De Rafelrand van de Monumentenzorg

Nieuws en initiatieven

De rubriek 'De Rafelrand van de Monumenten
zorg’ is ditmaal gewijd aan het jaarverslag van de 
secretaris, dat een beeld geeft van de activiteiten over 
afgelopen anderhalf jaar, aan de bespreking met de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) over 
plaatsingsprocedure’s en een aantal actuele gevallen 
in Amsterdam.

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 1988- 
1989

Uitgesproken tijdens de Algemene Ledenvergadering 
van 11 november 1989 te Hoorn

Zoals we afgelopen jaar met elkaar hadden 
afgesproken zou 1989 een ’studieus’ jaar worden voor 
het Cuypers Genootschap. De aandacht zou zich 
concentreren rond de herdenking van het sterfjaar van 
J.A. Alberdingk Thijm. Onze voorzitter heeft al aan
gegeven dat het symposium te Nijmegen succesvol 
verlopen is. Daarnaast is van zijn hand de monografie 
’J.A. Alberdingk Thijm, bouwkunst en symboliek’ als 
nummer 1 van De Sluitsteen van dit jaar verschenen 
en tevens als aparte publicatie - met ISBN-nummer 
en al - op de markt gebracht. Eerdere plannen om 
’De Heilige Linie’ integraal opnieuw uit te geven 
bleken na overleg met enkele drukkers niet haalbaar. 
Evenmin slaagden we erin om ons zusterblad ’De 
Negentiende Eeuw’ ertoe te bewegen dit jaar een 
speciaal Thijm-nummer te maken. Toch zal straks met 
de tentoonstelling in Museum Amstelkring, de daarbij 
verschenen catalogus, de overname van deze 
expositie in de UB van Nijmegen, het verschijnen van 
de Thijm-monografie van het Cuypers Genootschap 
en de geplande uitgave van de ’Inventaris en 
bibliografie van de collectie J.A. Alberdingk Thijm’ door 
het KDC en die van de Symposiuminleidingen ’de 
Tweede Stem der Christelijke Monumenten’ door het 
KNG van de universiteit van Nijmegen, het Thijm- 
jaar niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan.

De nadruk dit jaar op de onderzoekspoot van het 
Cuypers Genootschap betekende niet dat we de 
praktijk van het behoud van monumenten hebben laten 
versloffen. Nu we U dit jaar geen gevarieerde ’Ra
felrand van de Monumentenzorg’ in De Sluitsteen 
hebben kunnen bieden, lijkt een kort overzicht op zijn 
plaats. Allereerst werd de affaire Beurs van Berlage 
afgerond, waarbij we tot onze vreugde erin geslaagd 
zijn de Toorop-triptiek te behouden. Het blijft natuurlijk 
een onmogelijke situatie dat juist in de Voorhal een 
restaurant wordt gevestigd, maar hier won het 
onvermijdelijke pragmatisme het van het monumenten- 
belang. Niettemin kan in de toekomst de hal in zijn 
oude waarden hersteld worden. En wat er dan ook 
beweerd zal worden, de eis van voldoende 
nooduitgangen - een van de probleempunten - kan

nooit meer misbruikt worden om architectonische 
.hoogstandjes’ door te duwen. Overigens is de glazen 
diamant in de AGA-zaal nog altijd niet gerealiseerd. 
Naast dit alles werd het Cuypers Genootschap om 
advies gevraagd inzake de verbouwing van de 
Westerkerk te Leeuwarden; de geplande afvoer van 
de plaatselijke monumentenlijst van een deel van het 
Boldershofcomplex van Ed. Cuypers te Druten en de 
dreigende sloop van de Paterskapel te Weert, een 
zeer laat werk van Cuypers. Adhesie voor het 
behoudsinitiatief van het Henricusgesticht te Lierop 
mocht geen effect sorteren. De kwestie rond het 
Jugendstilpand te Veendam liep in zoverre goed af 
dat het een plaats kreeg op de gemeentelijke 
monumentenlijst. Daarnaast mocht in nauwe 
samenwerking met Heemschut Limburg zowel de 
restauratie van de neoclassicistische Missiekapel te 
Heythuizen als het waterstaatsstation te Echt vol
tooiing vinden. Bovendien hebben de onvermoeibare 
Hein Hoestra en Gert van Kleef er zorg voor 
gedragen dat nu ook de restauratie van het station 
te Nieuw-Amsterdam is aanbesteed. Wat betreft 
andere initiatieven houdt het Cuypers Genootschap 
over de St.-Vituskerk te Bussum zowel met de 
betreffende stichting als Monumentenzorg contact om 
te coördineren wanneer inmenging opportuun wordt. 
Dat geldt op aanverwante wijze voor het werk van 
rijksbouwmeester C.H. Peters en rijksbouwkundige 
Jakob van Lokhorst, waar met wisselend succes op 
terug gekeken kan worden. Deze kwesties keren op 
de agenda terug. Toch wil Uw secretaris hier graag 
kwijt dat het na jaren kommer en kwel eindelijk 
voorspoedig gaat met de Teeken- en Ambachtsschool 
te Roermond. Eigenlijk had het Cuypers Genootschap 
na de mislukte plaatsingsprocedure de hoop opge
geven. Een gesprek met de verantwoordelijke 
wethouder en zijn PvdA-fractie leek soelaas te bieden, 
maar kreeg geen zichtbaar vervolg. Pas toen de 
plaatselijke Commissie Kleine Monumenten de 
gemeentepolitiek opnieuw bestookte en het particulier 
initiatief bundelde, werd de gemeente vatbaar voor 
argumenten tot behoud. Daarbij kwam dat opnieuw 
bleek hoe gevoelig het gebouw ligt bij het Roermond- 
se electoraat; en met de verkiezingen in het verschiet 
.... Om kort te gaan, na de uitzending over het com
plex in Van Gewest tot Gewest is de gemeente 
ingegaan op de suggestie architectenbureau Van Stigt 
- U weet wel, van de Vondelkerk en de Posthoorn- 
kerk - te belasten met een herbestemmingsonderzoek. 
Dit onderzoek verkeert inmiddels in de fase van 
ambtelijk overleg en zal naar verwacht in december 
het College van B&W aangeboden worden en vervol
gens naar de Gemeenteraad gaan. Tot op heden is 
er reden voor voorzichtig optimisme. In ieder geval 
zijn we verder dan ooit voorheen gekomen met plaat
singsprocedure en Kroonberoep en al.

Inmiddels heeft het Cuypers Genootschap na de 
inwerkingtreding van de nieuwe monumentenwet vier 
plaatsingsprocedures lopen, waarop we later bij punt 
8 van de agenda nog terugkomen. Het betreft de St.- 
Vituskerk te Blauwhuis en de St.-Ewaldenkerk te 
Druten - beide van Cuypers - het Dominicuscollege 
te Nijmegen van Ed. Cuypers en het Boas-complex 
te Amsterdam, een diamantslijperij met ketelhuis, 
schoorsteen en voorgebouwen. Voor zover zich nu 
laat aanzien zal het Cuypers Genootschap het 
komende jaar er niet aan ontkomen, een aantal malen 
beroep in te stellen bij de Afdeling Rechtspraak van 
de Raad van State. Immers, alleen bij uitdrukkelijke 
bedreiging kan een gebouw, vooruitlopend op de vol
tooiing van het Monumenten Inventarisatie Project 
(MIP) eventueel op de monumentenlijst geplaatst wor
den. Hoe echter een besluit tot plaatsing of afvoer 
architectuurhistorisch gemotiveerd kan worden is 
volstrekt onduidelijk, aangezien het MIP hiervoor de 
maatstaven moet aanreiken. We komen derhalve in 
dezelfde impasse terecht als met de Teeken- en 
Ambachtsschool, die blijkens het KB terzake voor 
bescherming moet wachten tot na het MIP. Met een 
variant op een bekende VPRO-grootheid zouden we 
ons af kunnen vragen: zijn er nog monumenten na 
het MIP en zo ja, waarom niet.
Al met al kan van het afgelopen jaar gesteld worden 
dat de werkwijze, zoals het Cuypers Genootschap die 
sedert vijf jaar heeft ontwikkeld, in praktijk vruchten 
af gaat werpen. Zonder aan zelfoverschatting te 
laboreren, begint het erop te lijken dat het genoot
schap met al zijn gezamenlijke inspanningen toch 
meer gewicht in de schaal werpt dan enige jaren 
terug. Hoe noodgedwongen ad-hoc ook, de combinatie 
van wetenschappelijkheid en actualiteit bij de initia
tieven voert geleidelijk aan met enige regelmaat tot 
succes. Een mooier lustrumcadeau van en voor de 
leden lijkt me niet denkbaar.

Drs B.C.M. van Hellenberg Hubar, secretaris Cuypers 
Genootschap

CG VERSUS RDMZ: PROBLEMEN ROND PLAAT
SINGSPROCEDURE’S

- Hoe wordt artikel 3 van de monumentenwet 
toegepast?
- Hoe werkt de praktijk van het Monumenten 
Inventarisatie Project (MIP)?

Zoals tijdens de ALV van 1989 aan de orde is 
geweest, heeft Monumentenzorg (de RDMZ) een 
nieuwe ontmoedigingstactiek ontwikkeld om de stroom 
aan plaatsingsverzoeken droog te leggen. Geheel 
buiten de wet om en door geen enkele Algemene 
Maatregel van Bestuur geregeld, moet de belangheb
bende voortaan aan een hele rits voorwaarden vol
doen eer zijn verzoek in behandeling wordt genomen. 
Het CG werd hiermee verrast naar aanleiding van de 
plaatsingsprocedure rond het St.-Dominicuscollege te 
Nijmegen. Wij geven hier het volledige verslag van 
het gesprek daarover met Monumentenzorg op 19 
januari van dit jaar, dat volgens de aanwezige 
bestuursleden een correcte weergave behelst. Voorts 
de ontkennende reactie van Monumentenzorg daarop

en vervolgens een enkele toelichting van de Algemene 
Wet Bestuursrecht, waar men zich naar de mening 
van het CG ten onrechte op beroept.

9 februari 1990

Mijne heren,

Bijgaand ontvangt U een verslag van het gesprek bij 
Uw dienst op 19 januari j.L, waarbij van Uw dienst 
aanwezig waren mr J. Harmsen, drs R. de Jong, en 
drs P. Nijhof, terwijl ons genootschap vertegenwoor
digd werd door drs A.J.C. van Leeuwen, dhr G.M. 
van Kleef, drs G.S. Hoogewoud en ondergetekende. 
Dit verslag dient voor publicatie in de eerstkomende 
Sluitsteen, bulletin van het CG. Ik zou U dan ook 
willen vragen vóór 2 maart a.s. correcties van Uw 
zijde aan mijn adres door te geven.

Aan de orde zijn gesteld twee punten:

1) De plaatsingsprocedure in gevolge art. 3 van de 
Monumentenwet 1988.
2) De motivering van de beschikking op aanvragen 
in het kader van de plaatsingsprocedure, nu nog 
geen gebruik gemaakt kan worden van de resultaten 
van het MIP.

1) Extra fase ingelast in de plaatsingsprocedure inge
volge art. 3 van de monumentenwet

Ten aanzien van punt 1) heeft het CG sterke twijfels 
bij de rechtmatigheid van de door de Afdeling 
Juridische Zaken namens de RDMZ buiten de wet 
om ingevoerde fase, alvorens de procedure ex art. 
3 e.v. in werking kan treden. Deze fase behelst 
aspecten, zoals het motiveren van de redenen van 
de belanghebbende, het plattegrondsgewijs aangeven 
van de om vang van het voor te dragen pand, de 
ligging binnen of buiten de bebouwde kom, het inzen
den van alle gegevens van de zakelijk gerechtigden 
op het betreffende pand, van kadastrale gegevens, 
van een fotodocumentatie en een cultuurhistorische 
argumentatie van het verzoek.

De Afdeling Juridische Zaken is van mening dat 
het groeiende aantal plaatsingsverzoeken door 
particulieren het inbouwen van deze fase noodzakelijk 
maakt. Op deze wijze kan immers de RDMZ na de 
aanvraag onmiddellijk een zgn. ’koude’ plaatsings
procedure zonder belangenafweging etc. in gevolge 
art. 3 starten, die tot voorlopige bescherming leidt. 
Daarna kan in de wettelijk vastgestelde termijn van 
tien maanden de brede maatschappelijke belangenaf
weging plaatsvinden, die al naar gelang zal uitmonden 
in hetzij definitieve bescherming, hetzij een afwijzing 
van de aanvraag. Men verwacht de in 1989 
ingevoerde extra fase in de nabije toekomst door 
ampele jurisprudentie te kunnen ondersteunen. In 
hoeverre deze noodgreep de toets der rechtmatigheid 
kan doorstaan, mag wellicht niet ondubbelzinnig duide
lijk zijn, maar men gaat er van uit dat indien zij on
rechtmatig mocht zijn, de administratieve rechter de
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rijksdienst moet terugfluiten. De Afdeling Juridische 
Zaken zelf beschouwt het als een normale burger
plicht, dat de aanvrager zelf alle gegevens van het 
voor te dragen object verzamelt en indient. Men 
meent hiermee bestuurlijk te kunnen anticiperen op 
hetgeen na de behandeling door de Tweede Kamer 
van de Algemene Wet Bestuursrecht voor iedereen 
regel wordt.

Van de zijde van het CG wordt opgemerkt dat 
deze fase de vereiste wettelijke basis ontbeert en 
derhalve op ambtelijke willekeur berust. De nieuwe 
monumentenwet beoogt met art. 3 iedereen, die zich 
betrokken voelt bij het onroerende erfgoed in Neder
land - en in die zin belanghebbend is - in diens 
bezorgdheid tegemoet te komen. Het is nooit de 
bedoeling geweest om het brede maatschappelijke 
draagvlak van monumentenzorg in Nederland via extra 
ambtelijke regelgeving te frustreren, maar juist via art. 
3 zo optimaal mogelijk te bedienen. Het CG wijst 
erop dat via het inbouwen van de extra fase niet 
alleen een barrière wordt opgeworpen voor de niet- 
professionele monumentenliefhebber, maar ook dat de 
’bewijstlast’ verschoven wordt naar de particulier. Waar 
de Nederlandse overheid zich de moeite getroost er 
een sterk bemensde rijksdienst speciaal vóór de 
monumentenzorg op na te houden, is het op zijn 
zachtst gezegd bevreemdend dat via deze noodgreep 
de burger zelf kosten en tijd moet spenderen om 
notabene het werk van die rijksdienst te verrichten.

Daarbij dreigt de vraag naar de specifieke redenen, 
op grond waarvan de aanvrager meent als belangheb
bende beschouwd te kunnen worden, door zijn 
redactie demotiverend te gaan werken op de ’man 
uit de straat’, oftewel de niet-georganiseerde belang
hebbende.

Het CG acht het bovendien een gebaar van 
armoede om een zo jonge wet, die door de RDMZ 
mede is voorbereid en waarvan men de consequenties 
van de bepalingen toch had moeten kunnen overzien, 
via zo’n pragmatische noodgreep krachteloos te 
maken. Dit niet eens omdat deze wet in praktijk niet 
functioneert, maar juist omdat zij goed blijkt te 
voldoen, gezien de toename van het aantal 
plaatsingsaanvragen. Indien dit alles door de wetgever 
voor de reguliere gang van zaken wenselijk werd/wordt 
geacht, dan had de RDMZ dit moeten regelen via 
een voorstel tot een AMvB, zoals thans ook in 
voorbereiding is voor de praktijk rond de toekenning 
van restauratiesubsidies.

Geconcludeerd kan worden dat het overleg op dit 
punt niet tot een wijziging van de standpunten van 
één der beide partijen heeft geleid. Het gebaar van 
de kant van de RDMZ om voor het CG ten aanzien 
van het kostenaspect de noodgreep wat soepeler te 
hanteren, is niet onverdeeld met enthousiasme 
ontvangen. De opmerking dat het CG met een aantal 
lopende art. 3-zaken de eigenaren van de bewuste 
bedreigde panden in onevenredige mate in hun 
plannen frustreert, werd evenmin onderschreven: art. 
3 van de wet is immers mede geïnspireerd door het 
gerechtvaardigde vermoeden, dat indien geen 
voorlopige bescherming van tien maanden ter afweging 
van alle belangen in de wet zou zijn geïncorporeerd, 
de belanghebbende zijn aanvraag tot bescherming van 
een object vergezeld zou kunnen laten gaan door een

verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter 
van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State 
om te voorkomen dat het pand voortijdig afgebroken 
of gemutileerd zou zijn. De eigenaar zou dan in het 
ongewisse verkeren over de termijn van be- en afhan
deling, terwijl hij thans - overigens hij zowel als de 
aanvrager - de zekerheid heeft dat binnen tien 
maanden een beschikking volgt.

2) De motivering van de (afwijzende) beschikkingen

Zoals het CG in 1989 met het KB op het Kroon- 
beroep inzake het plaatsingsverzoek rond de 
Roermondse Teeken- en Ambachtsschool heeft mogen 
meemaken, is de Raad van State zeer strikt met de 
uitleg van de termen ’evident’ en ’bedreigd’, de enige 
voorwaarden waaronder bij de behandeling van een 
plaatsingsverzoek geanticipeerd mag en kan worden 
op de verwerking van de resultaten van het MIP. Nu 
vraagt het CG zich af hoe men precies afwijzende 
beschikkingen op de incidentele plaatsingsverzoeken 
zal gaan motiveren. Bij een positieve beschikking is 
dat minder relevant, omdat dan kennelijk het gebouw 
voldoende ’evident’ en ’bedreigd’ wordt geacht voor 
bescherming en het CG derhalve zijn doel heeft 
bereikt. De RDMZ bevestigt dat zo lang niet gesteund 
kan worden op de resultaten van het MIP de moti
vering van de afwijzende beschikking minimaal zal 
zijn, onder verwijzing naar het lopende MIP en het 
standpunt van de minister, dat vóór de afronding 
daarvan geen enkel gebouw voor bescherming in 
aanmerking komt, tenzij ’bedreigd’ en ’evident’. 
Daardoor neemt naar de mening van het CG de kans 
toe, dat men nog wel enige keren een beroep zal 
moeten doen op de Raad van State. Al te summier 
gemotiveerde beschikkingen kunnen immers de te 
verwachten negatieve consequenties voor het 
onbeschermde gebouw niet rechtvaardigen, noch uit 
monumentaal oogpunt, noch ten aanzien van de 
maatschappelijke meerwaarde.

Het CG vreest dat door dit alles intussen een 
groot aantal waardevolle gebouwen uit de periode 
1850-1940 zal verdwijnen, dat mogelijk niet aan het 
standaardcriterium ’evident’ voldoet, maar wel met 
sloop bedreigd wordt en op andere gronden voldoende 
beschermenswaardig geacht kan worden. De RDMZ 
geeft aan dat mede daarom de mogelijkheid is 
geschapen om provinciegewijs op de fasen na het 
MIP, de Monumentenselectie Fase en de Registratie 
Fase, te anticiperen. Men verwacht na de zomer de 
Handleiding voor de Selectie van Monumenten 
operabel te hebben, terwijl het eindoverzicht van het 
MIP per provincie laat januari 1990 gereed zal zijn: 
vanaf februari zullen de grote steden zich melden, 
terwijl de provincie Overijssel begin mei het MIP 
voltooid denkt te hebben. Het CG stelt voor om zijn 
plaatsingsverzoeken zoveel mogelijk op het MIP- 
eindoverzicht af te stemmen, terwille van een 
zorgvuldige afweging van de monumentale waarden 
van de voor te dragen objecten ten opzichte van de 
overige in het geding zijnde belangen. Deze vorm van 
coördinatie wordt van de kant van de RDMZ als 
efficiënt en werkbaar beschouwd. Met het oog hierop 
zal men het CG het eindoverzicht van het MIP doen

toekomen. Het CG benadrukt wel dat het niet zijn 
verantwoordelijkheid kan ontlopen ten aanzien van 
gebouwen in provincies, die tot de hekkesluiters van 
het MIP zullen behoren. Ten aanzien van de MIP- 
aspecten zullen dhr Nijhof van de RDMZ en voorzitter 
Van Leeuwen van het CG nader contact houden.

De eerstvolgende ontmoeting tussen CG en RDMZ 
zal plaatsvinden in het kader van een studie(mid)dag 
over de herbestemmingsplannen van het Hoofdpost
kantoor van rijksbouwmeester C.H. Peters te 
Amsterdam.
De secretaris van het CG zal daarover contact 
opnemen met drs A. de Vries van de RDMZ.

Verslaglegging: drs B.C.M. van Hellenberg Hubar, 
secretaris Cuypers Genootschap

14 maart 1990

Geachte secretaris,

Naar aanleiding van Uw verzoek in bovengenoemd 
schrijven bericht ik U het volgende. Naar de mening 
van de vertegenwoordigers van de Rijksdienst in 
bovengenoemde bespreking komt de verslaggeving 
niet goed overeen met de aard, inhoud en verwoor
ding van het besprokene, noch met hetgeen - via 
citaten (sic!) - van de zijde van de Rijksdienst is 
gesteld. Vandaar dat de voorkeur wordt gegeven aan 
de navolgende reactie.

De Rijksdienst heeft U bij de onderwerpelijke 
bespreking de volgende informatie verstrekt.
De Rijksdienst is van oordeel dat de wetsbepaling 
(artikel 3) de sedert 1 janauri 1989 toegepaste 
behandeling van een verzoek om aanwijzing van een 
belanghebbende meebrengt. Bezien wordt of vol
doende duidelijk is wat het verzoek inhoudt en of 
daartoe de benodigde informatie is verstrekt, opdat 
onder meer voor de adviesorganen kenbaar is 
waarover geadviseerd wordt; zo niet dan wordt het 
verzoek voor aanvulling (met een lijstje van 
aandachtspunten) retour gezonden. De Rijksdienst is 
van mening dat de overheid een dergelijke zorgvuldig
heid van een belanghebbende mag vragen en dat dit 
zelfs wettelijk wordt vastgelegd in de komende 
’Algemene wet bestuursrecht’ (Afdeling 4.1.1.), 
waarvoor een voorstel van wet bij de Tweede Kamer 
is ingediend.
Op grond van de verstrekte informatie wordt de 
aanwijzingsprocedure gestart, met andere woorden 
zonder enig (voorlopig) oordeel van de Minister 
dienaangaande.
Indien de Arob-rechter meent dat de Minister niet of 
niet geheel juist heeft gehandeld, wordt uiteraard de 
gang van zaken naar aanleiding van een dergelijke 
uitspraak aangepast.
Met betrekking tot het aanwijzingsbeleid is medege
deeld dat daarin geen wijzigingen te verwachten zijn, 
althans niet vooruitlopend op de verwerking van de 
resultaten van het Monumenten Inventarisatie Project 
inzake de jongere bouwkunst en stedebouw.

Tegen de suggestie van Uw voorzitter, de heer drs 
A.J.C. van Leeuwen, in het gesprek van 9 maart j.l. 
met het hoofd van de afdeling Historie van mijn 
dienst om deze reactie naast Uw verslag op te 
nemen in de eerstvolgende ’Sluitsteen’, bestaan 
dezerzijds geen bezwaren.
Ik vertrouw erop U voldoende te hebben geïnfor
meerd.

De Directeur van de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg,
voor deze,
het Hoofd van de afdeling Juridische Zaken en
Registratie,
mr J.H. Harmsen

Ter toelichting van de Algemene Wet Bestuursrecht 
en in het bijzonder afdeling 4.1.1., waar de RDMZ 
hier op doelt, kan het volgende opgemerkt worden. 
Onder de genoemde paragraaf worden regels gesteld, 
waaraan een aanvraag moet voldoen wil deze 
behandeld (kunnen) worden. Saillant is vooral het 
gestelde onder art. 4.1.1.2. lid 2, dat de aanvrager 
naast zijn naam en intenties: "de gegevens en 
bescheidens [verschaft] die voor de beslissing op de 
aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de 
beschikking kan krijgen." Dit is kennelijk de tekst, 
waarop de RDMZ zich meent te kunnen beroepen. 
Helaas ziet het ernaar uit dat men bij het steun 
zoeken bij deze ontwerp-wet vergeten heeft de 
Memorie van Toelichting (MvT) door te nemen, die 
maatgevend is voor de juiste interpretatie van de 
wetsartikelen. In de MvT staat uitdrukkelijk dat het 
hier aangehaalde tweede lid slaat op: "de verstrekking 
van informatie die het bestuur (i.c. de RDMZ) mees
tal niet of veel moeilijker kan verkrijgen." Bedoeld zijn 
specifieke (individuele) stukken als diploma’s e.d.. De 
MvT stelt niet zomaar: "In het algemeen zal een 
bestuursorgaan zelf moeten zorgen dat het beschikt 
over de gegevens die het nodig heeft voor het 
nemen van verantwoorde beslissingen: dat behoort 
tot de zorgvuldigheidsplicht, die nader aangeduid is 
in art 3.2.1.". Wie de MvT met betrekking tot dat arti
kel opslaat ziet dat onder verwijzing naar art. 4.1.1.2. 
wordt gesteld: "Maar het bestuursorgaan kan uiteraard 
niet altijd volstaan met de gegevens die van de 
aanvrager afkomstig zijn. Het kan bijvoorbeeld 
aangewezen zijn een onderzoek te verrichten ter 
plaatse van de inrichting waarvoor een vergunning 
wordt aangevraagd; ook kunnen inlichtingen worden 
gevraagd aan andere overheidsorganen die wellicht 
betrokken zijn bij verwante activiteiten van de aan
vrager van de beschikking." Als dit alles niet voor 
de Monumentenwet opgaat! Zelfs verificatie van de 
door de aanvrager ingediende gegevens door het 
overheidsorgaan wordt raadzaam geacht. Men denke 
bijvoorbeeld aan de kunsthistorische motivering van 
het plaatsingsverzoek door het CG. Kortom, de MvT 
duidt op een actieve rol i.c. van de RDMZ met be
trekking tot de toepassing van art. 3 van de Monu
mentenwet - niet zomaar heeft de wetgever een 
termijn van tien maanden gesteld! - welke vanzelf
sprekend niet afgewenteld kan worden op de aanvra
ger. Vandaar ook, aldus de MvT het nagestreefde
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evenwicht tussen overheids- en burgerplicht in art. 
4.1.1.2.. Dit wordt meer in het bijzonder geregeld 
door de beperking die: "is gelegen in de zinsnede 
'waarover hij (de aanvrager) redelijkerwijze de be
schikking kan krijgen’. Daarmee is tot uitdrukking ge
bracht dat gegevens die de aanvrager nog niet bezit, 
door hem alleen verzameld behoeven te worden 
indien het redelijk is dit van hem te verwachten.“. 
Het zal duidelijk zijn dat dit niet de kadastrale gege
vens kunnen zijn noch die omtrent de zakelijk gerech
tigden, die de RDMZ in tegenstelling tot de particulier 
kosteloos kan verkrijgen. Het is bijna van een Kafka- 
achtige kwaliteit om te mogen vernemen dat terwille 
van een efficiënte ambtelijke afdoening van plaat- 
singsverzoeken de burger het werk van het 
ambtenarenapparaat mag verrichten, terwijl toch de 
RDMZ op geenszins ondermaatse wijze is uitgerust.

Het bestuur van het CG beraadt zich momenteel 
over de te volgen strategie om te bevorderen dat de 
'noodgreep’ van de RDMZ zal worden gewijzigd. 
Vooruitlopend daarop adviseert de raadsman van het 
CG plaatsingsverzoeken bij de minister te beëindigen 
met de volgende passage:

"Refererend aan het overleg dat ons genootschap 
voert met de RDMZ willen wij benadrukken dat wij 

mocht al geanticipeerd kunnen worden op de 
inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht 
(AWB). - van mening zijn de gegevens en
bescheiden verschaft te hebben, voor zover dit 
redelijkerwijs van ons verwacht mag worden (zie art. 
4.1.1.2 AWB en de Memorie van Toelichting). Voor 
de overige stukken ter bevordering van de besluit
vorming dient Uw dienst conform art. 3.2.1. AWB zorg 
te dragen. Mocht U echter al dan niet onder ver
wijzing naar dit wetsontwerp weigeren de aanvraag 
in behandeling te nemen en op ons verzoek te be
schikken, dan zien wij ons genoodzaakt de kwestie 
voor te leggen aan de administratieve rechter onder 
andere met het verzoek ter zake U bij wijze van 
voorlopige voorziening te gelasten op de aanvraag te 
beschikken. Uw beschikking met grote belangstelling
tegemoet ziend, verblijve, etc.."

Het bestuur van het CG hoopt dat het zover niet 
hoeft te komen.

EN WAT DIES MEER ZIJ ...

Over een aantal initiatieven hopen wij U in de 
volgende Rafelrand meer te vertellen. Daartoe behoren 
het beroepschrift inzake de afwijzing van het verzoek 
tot plaatsing van de St. Vituskerk te Blauwhuis op 
de monumentenlijst, een aantal adhaesiebetuigingen, 
waaronder helaas tevergeefs die voor het handhaven 
van de Gelderse Monumentenraad, het advies omtrent 
de plaatsing van Cuypers’ Paterskapel te Weert op 
de gemeentelijke monumentenlijst, de reactie op de 
Roermondse monumentenverordening, het adres aan 
de minister over het nog te restaureren Bergportaal 
bij de St.-Servaaskerk te Maastricht - aan de laatste 
zal het CG zeker een evaluatie wijden - de voort
gang van een aantal plaatsingsprocedures en de 
herbestemmingsperikelen van de Roermondse Teeken- 
en Ambachtsschool. Tenslotte mag vooral niet het

succes onvermeld blijven dat door gezamelijke in
spanning van parochie, gemeente en verschillende 
organisaties werd bereikt: de plaatsing van de 
St. Ewaldenkerk te Druten op de monumentenlijst, 
waardoor dit object van Cuypers in aanmerking kan 
komen voor de Tijdelijke Rijkssubsidieregeling ln- 
aiandhouding Beschermde Kerkgebouwen.

BvHH

ACTIES IN AMSTERDAM

Wegens plaatsgebrek wordt het verslag van een aantal 
acties van het CG in Amsterdam, dat niet in het 
jaarverslag van de secretaris is vermeld, waaronder 
onder meer de aanvraag tot plaatsing van het hele 
complex van Westergasfabriek aan de Haarlemmer
weg op de monumentenlijst; een geslaagde actie, die 
ertoe leidde, dat bij de renovatie van het Linnaeushof 
passende nieuwe houten ramen in plaats van kuns- 
tstoframen worden toegepast en de met plaatsing 
gehonoreerde aanvraag daartoe van de panden Singel 
451 t/m 457, het vm. Bevolkingsregister annex 
Politiebureau in het volgende nummer geplaatst.

Van het meest recente verzoek, dat tot bescherming 
van het voormalige landelijke hoofdkantoor van de 
Rijks Verzekeringsbank, thans Sociale Verzekerings 
Bank (SVB), gelegen hoek Stadionweg/Apollolaan te 
Amsterdam, volgt hierna onze argumentatie daartoe 
bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg:

"De aanleiding tot dit verzoek is, dat genoemde 
instelling dit speciaal voor haar door architect Ir. D. 
Roosenburg ontworpen gebouw onlangs heeft verkocht 
en dat het Cuypers Genootschap het gewenst acht 
dat bij het herbestemmen van dit evidente nationale 
monument ook Monumentenzorg formeel betrokken 
wordt.
Zowel uit cultuurhistorisch als uit architectonisch en 
stedebouwkundig oogpunt is het SVB-hoofdkantoor een 
monument van grote waarde.
Hoewel het al jaren op de gemeentelijke lijst van 
"jonge" beschermenswaardige objecten staat, is het 
nog altijd niet in deze zin beschermd. Wel nam de 
gemeenteraad onlangs een voorbereidingsbesluit voor 
precies het gebied waarop het gebouw staat met het 
doel de toekomstige ontwikkelingen te kunnen sturen. 
In de betreffende voordracht stellen B. en W. dat het 
gebouw grote monumentale waarde mag worden 
toegekend.
Omdat het gebouw vorig jaar de 50-jarige leeftijd 
bereikte, en het Rijk dus formeel sinds dit jaar een 
rol in dezen kan spelen, achten wij het van groot 
belang dat het Rijk mede verantwoordelijkheid neemt 
ten aanzien van de toekomstige aanpassing van het 
gebouw voor veranderd gebruik.

Cultuurhistorisch belang: Het SVB-hoofdkantoor is het 
eerste voor de Sociale Volksverzekering gebouwde 
grote gebouw en markeert een belangrijk moment in 
de sociale geschiedenis van ons land. Daarvan 
getuigen o.m. de gebrandschilderde -weer herstelde- 

ramen in de raadzaal op de eerste verdieping, die

Het voormalige hoofdkantoor van de Sociale Verzekeringsbank vóór 
inhield. Foto: Gemeentearchief, Amsterdam.

de verbouwing in 1968, die geen ingrijpende wijzigingen

herinneren aan de Raden van Arbeid.
Deze functie, met zijn behoefte aan een enorme, 
bovendien goed toegankelijke, archiefruimte leverde 
het zo karakteristieke, lage ringvormige archiefgebouw- 

waarin een transportinrichting in de vorm van een 
wiel is opgenomen- op, dat rond het hoge hoofdge
bouw, dat de kantoren herbergde, is geconstrueerd.

Architectonisch is het gebouwencomplex van een 
bijzondere spanning door het bereikte evenwicht 
tussen de beide genoemde massa’s, die van de 
ringvormige, liggende schijf en die van het staande, 
geraffineerd in tweeën gedeelde kantoorgebouw- ook 
wel het schip genoemd. Ditzelfde geldt voor de 
horizontale en de verticale lijnen. In dit verband moet 
zeker de raamindeling genoemd worden, zowel 
vanwege de horizontale "banden" die deze vormt, als 
vanwege de verticale lijnen daarbinnen die de 
raammaat zelf ten gevolge heeft.
De voorbouw van het "schip" met zijn magistrale, met 
kolommen en beelden vormgegeven overdekte entree 
beheerst het kruispunt van de grote wegen Apollolaan 
en Stadionweg; de achterbouw met zijn zorgvuldig 
gedetailleerde bordes, en achtertrappenhuis vormt een 
afgewogen afsluiting van de Gerrit van der Veenstraat. 
Het gebouw is in zijn geheel zorgvuldig en mooi 
gedetailleerd; de materiaalkeus is evenwichtig. De

oorspronkelijke ceramiekbekleding moest weliswaar 
wegens constructieve problemen in de zestiger jaren 
vervangen worden. De toen aangebrachte travertij- 
nenbekleding, die een verarming is te noemen, heeft 
echter wel de goede kleur en misstaat niet bij het 
andere oorspronkelijke materiaal, zoals de geglazuurde 
baksteen. Afwerking en detaillering zijn voor het 
overige nog vrijwel geheel origineel en intact, zoals 
de afwerking met koperen dakranden en de ramen 
en deuren.Bouwkundig is voorts interessant, dat het 
SVB-gebouw het eerste grote gebouw in Amsterdam 
was met een staalskelet.

Stedebouwkundig is de unieke ligging briljant 
uitgewerkt. Allereerst de werking van de diagonaalas 
die aan de voorzijde samenvalt met die van het 
Amstelkanaal en aan de andere zijde met die van de 
Gerrit van der Veenstraat. Voorts is de ligging aan 
de doorsnijding van twee belangrijke wegen, zoals 
hierboven al is aangeduid, bijzonder fraai gemarkeerd. 
Architect Roosenburg, die zelf meetekende op het 
bureau van Berlage aan het Uitbreidingsplan-Zuid, wist 
hoe het daar geplande Openbare Gebouw bedoeld 
was en wist door een afgewogen samenstel van 
hoogten en -flinke- afstanden ruimten te creeën die 
de andere (woon)bebouwing respecteren.
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Nu de voormalige eigenaar van dit nationale 
cultuurbezit als beheerder daarvan is weggevallen, 
acht het Cuypers Genootschap de inbreng van 
Monumentenzorg onontbeerlijk, die bovendien een 
steun zal betekenen voor het Amsterdamse 
gemeentebestuur, dat zelf - gezien de formulering van 
bovengenoemd voorbereidingsbesluit - ook een aanpak 
voorstaat die het gebouw optimaal beschermt.
Dit gebouw, dat heel praktisch is opgezet - zo is de 
constructie met de kolommenindeling dusdanig dat de 
mogelijkheden voor herbestemming schier onbeperkt 
zijn - leent zich goed voor veranderd gebruik zonder 
dat het daartoe hoeft te worden aangetast.
Bij een herbestemming zullen een aantal karakteristie
ken bewaard kunnen en dienen te worden, zoals 
het integrale behoud van de twee individuele 
gebouwen, ook als massa. De ruimte tussen de lage 
ring en het hoofdgebouw dient dus open te blijven, 
maar ook bij voorbeeld het realiseren van parkeer
ruimte op het dak van het ringgebouw achten wij al 
een inbreuk op dit uitgangspunt en dus onaanvaard
baar.
Integraal behoud van de karakteristieken betekent o.i. 
bij voorbeeld ook het behoud van de oorspronkelijke 
deuren en ramen, die in goede staat van onderhoud 
verkeren, en van de koperen dakranden.

BIJLAGE:

Bndoverzicht monumenten inventarisatie profeet per 1*2-1990

Provincie Start per Einde per Looptijd Uitvoering door

Groningen 01.01.88 01.07.90 2.5 jr PPD en Gemeente Groningen
Friesland 01.10.87 01.07.91 3,75 jr Hoofdgroep RO Provincie en

Drenthe 01.04.88 31.12.90 2.5 jr
Gemeente Leeuwarden
Dienst WEB provincie

Overijssel 01.01.87 01.06.90 3.5 jr Het Oversticht
Flevoland 01.10.87 31.10.89 2 jr RIJP en het Oversticht
(NO Polder) 
Utrecht 15.09.88 01.06.92 3.75 jr PPD
N.Holland 15.03.88 01.09.92 4.5 jr Provinciaal Bureau Monumenten.

Z. Holland 01.07.88 01.07.92 4 jr
fasering per werkgebied GAB's 
Dienst WEB, Bureau Cultuur

Zeeland 01.01.88 31.12.90 3 jr Afd.Weizijn, Bureau Cultuur
N.Brabant 01.10.88 01.04.92 3.5 jr Provinciaal Bureau voor Kunst

Limburg 01.03.88 01.09.91 3.5 jr
en Oudheidkunde
Hoofdgroep Welzijn, Bureau Cultuur

Gelderland 01.10.88 01.07.92. 3.75 jr Gelderse Monumentenraad

Gemeente

Amsterdam 01.02.88 01.08.90 2.5 jr Bureau Monumentenzorg
Den Haag 01.01.88 01.06.90 2.5 jr Bureau Monumentenzorg
Rotterdam 01.07.87 01.02.90 2.5 jr Architectenbureau Gemeentewerken
Utrecht 15.09.88 31.12.89 1.25 jr Dienst ROVU,

Onderafdeling Monumenten

Ors P. Nijhof
Landelijk Projectleider Monumenten Inventarisatie Project

HOE STAAT HET MET “DE POSTHOORN” IN 1990?

De inspanningen van velen voor de Posthoornkerk 
aan de Haarlemmerstraat in Amsterdam in de tachtiger 
jaren werden in 1989 op een waardige en bevre
digende wijze afgerond mtsl de voltooiing van de 
restauratie en de inbouw voor de nieuwe bestemming. 
Er zijn negen bedrijfsruimten in de kerk geconstru
eerd, met behoud van een grote centrale publieks
ruimte. Alle ruimten zijn inmiddels verhuurd, inclusief 
de geheel glazen voorruimte van het schip, waarin 
is advocatenkantoor is gevestigd.
giften
Dankzij, wederom, enige belangrijke giften werd in 
totaal f. 350.000,- ontvangen, o.a. van de twee grote 
buren - de N.O.G. Verzekeringen en de Kamer van 
Koophandel - ter gelegenheid van de respectievelijke 
openingen van hun nieuwe kantoren aan de De Ruy- 
terkade/Y-boulevard. Van daaruit hebben ze een fraai 
uitzicht op de kerk met haar torens, glorieus uitste
kend boven de Haarlemmerhouttuinen en omgeving. 
Dat uitzicht is gegarandeerd, ook wanneer andere 
toekomstige nieuwbouw langs de Y-oevers hen hen
fraaie uitzicht op de have ooit zou ontnemen....
Ook het Prins Bernhard Fonds steunde met een 
mooie donatie. Alle sponsors, ook de vele niet- 
genoemde, zullen vermeld worden op een paneel, 
dat in de centrale ruimte komt.
verhuur centrale ruimte
Deze wordt incidenteel verhuurd voor: tentoonstellin
gen, ontvangsten, symposia, concerten e.d. 
Tentoonstellingen kunnen alle dagen gehouden worden; 
Concerten en symposia, in verband met te verwachten 
geluidshinder, alleen in de avonduren en de 
weekends.
Gegevens: Contactadres: Amsterdams Monumenten
fonds, tei.020-208354.
Adres: Haarlemmer Houttuinen 47; loopafstand van 
Centraal Station; bus 18 en 22 voor de deur; vloer
oppervlak: ca. 380 vierkante meter (250 pers.); 
nagalmtijd: ca. 2,5 sec.; voorzieningen:kitchenette, 
kleedkamers met douches, vijf toiletten, ringleiding- 
systeem en toegang t.b.v. gehandicapten, 
fondswerving
Geheel gereed is het werk echter nog niet!
Het bestuur ziet het als zijn taak de kerk zo compleet 
mogelijk te restaureren, evenals de aanwezige kunst
werken. Het gietijzeren ornament van de koorkap moet 
nog gerepareerd worden, evenals de twee torenkrui
sen. Voorts dienen de op hardstenen platen geschil
derde kruiswegstaties, de op stucwerk geschilderde 
koornissen en de op linoleum geschilderde apostelen 
te worden schoongemaakt en gerestaureerd.
Ook moeten nog objecten die de bruikbaarheid van 
het gebouw dienen, zoals tafels, stoelen, geluids
apparatuur e.d. worden aangeschafd.
Het bestuur doet een dringend beroep op U, lezers 
van De Sluitsteen, uw steentje bij te dragen.
Giften zijn welkom op Postgiro: P 5123252, t.n.v. "De 
Posthoornkerk

Onzerzijds hebben wij als afdeling Amsterdam 
van het CG aan het landelijk bestuur gastvrijheid 
aangeboden voor een ledenvergadering of andere 
bijeenkomst.

Pauline A. Hengeveld-Brand
(voorzitter Stichting De Posthoornkerk; secretaris 
Cuypers genootschap, afd. Amsterdam)

GEMEENTEMUSEUM ROERMOND

gevestigd in de voormalige woning en 
werkplaats van architect P.J.H. Cuypers

hét museum om het werk van 
Cuypers te bewonderen !

Andersonweg 4, 6041 JE Roermond 
telefoon 04750 - 33496 
geopend: dinsdag t/m vrijdag 11-17 uur 

zaterdag en zondag 14-17 uu

Machinefabriek

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

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

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

Restauratie Mozes en Aaronkerk te Amsterdam.
Opdrachtgever: Bestuur Citykerk 

Architect: Peters en Boogers, Amsterdam


